
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 

Program jednání 

 

Rada městské části Praha 20 63. jednání 29.05.2020 

 
Pořadí Věc Číslo tisku   

1 FZŠ Chodovická-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019 BJ/1271/2020   

2 Dům dětí a mládeže-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019 BJ/1272/2020   

3 ZŠ Stoliňská-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019 BJ/1261/2020   

4 ZŠ Ratibořická-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019 BJ/1262/2020   

5 ZŠ a MŠ Spojenců-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019 BJ/1263/2020   

6 MŠ Chodovická-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019 BJ/1266/2020   

7 MŠ U Rybníčku-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019 BJ/1267/2020   

8 Rezignace tajemníka Komise pro projekt Zdravá MČ a MA 21 BJ/1361/2020   

9 Žádost ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, 

Chodovická 1900, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořízení 

bezkontaktních teploměrů pro třídy v mateřské škole 

BJ/1348/2020   

10 Žádost ředitelky Mateřské školy „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní 

Počernice, Křovinovo nám. 115, o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace na pořízení bezkontaktních teploměrů 

BJ/1349/2020   

11 Žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní 

Počernice, Spojenců 1408, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 

pořízení bezkontaktních teploměrů a webkamer 

BJ/1351/2020   

12 Žádost ředitelky Domu dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, 

Ratibořická 1899, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořízení 

bezkontaktních teploměrů a antibakteriálního mýdla 

BJ/1356/2020   

13 Žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 

823, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořízení zařízení pro 

distanční výuku, bezkontaktních teploměrů a dezinfekčního materiálu – 

prevence vůči koronaviru SARS CoV-2 pro základní školu. 

BJ/1364/2020   

14 Žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 

1700, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořízení 

bezkontaktních teploměrů, webkamer, mikrofonu s reproduktorem, 

generátorů ozónu, bezdotykových dávkovačů dezinfekce a 

dezinfekčního materiálu - prevence vůči koronaviru SARS CoV-2 pro 

základní školu. 

BJ/1371/2020   

15 Žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní 

Počernice, Spojenců 1408, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 

pořízení dezinfekce – prevence vůči koronaviru SARS CoV-2 pro 

mateřskou a základní školu. 

BJ/1372/2020   

16 Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, 

Chodovická 2250, o poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace 

na pořízení bezkontaktních teploměrů a zařízení pro distanční výuku 

BJ/1373/2020   

17 Žádost ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, 

Chodovická 1900, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořízení 

BJ/1374/2020   



generátorů ozonu a dezinfekce – prevence vůči koronaviru SARS CoV-

2 pro mateřskou školu. 

18 Návrh na jmenování členů školských rad za zřizovatele v základních 

školách zřizovaných Městskou částí Praha 20 pro období 1.9.2020 – 

31.8.2023 

BJ/1389/2020   

19 Výměna vnější prosklené fasády na ZŠ Stoliňská 2440/8, Praha 20, 

Horní Počernice 

BJ/1380/2020   

20 Návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo a poskytování služeb se společností 

RENTEL a.s. 

BJ/1363/2020   

21 Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

"Lehké užitkové vozidlo o celkové hmotnosti do 3,5 t v provedení 

třístranný sklápěč" 

BJ/1350/2020   

22 Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

"Stavební úpravy části 2.NP objektu č.p. 2807, Lipí 4a, Praha 20 – 

Horní Počernice, spojené se změnou užívání na bytovou jednotku" 

BJ/1400/2020   

23 Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

"Změna užívání bytu na učebnu FZŠ Chodovická 2250/36, Horní 

Počernice" 

BJ/1399/2020   

24 KC Horní Počernice-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019 BJ/1269/2020   

25 Chvalský zámek-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019 BJ/1270/2020   

26 Místní veřejná knihovna-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2019 BJ/1265/2020   

27 Rozpočtové opatření č. 34 MČ Praha 20 na rok 2020 – poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a 

sociálních věcí na úhradu nákladů vzniklých s výkonem sociálně-právní 

ochrany dětí pro rok 2020 ve výši 1 571,2 tis. Kč. 

BJ/1366/2020   

28 Rozpočtové opatření č. 35 MČ Praha 20 na rok 2020 – převod 

finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (telefony - policie) ve výši 

1,5 tis. Kč 

BJ/1367/2020   

29 Rozpočtové opatření č. 36 MČ Praha 20 na rok 2020 – převod 

finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (odbor OHSaI) ve výši 

255,0 tis. Kč 

BJ/1369/2020   

30 Rozpočtové opatření č. 37 MČ Praha 20 na rok 2020 – poskytnutí 

účelové investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na podporu 

projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy na rok 2020 

(MŠ Chodovická - nádrže na dešťovou vodu s čerpáním) ve výši 90,0 

tis. Kč 

BJ/1377/2020   

31 Rozpočtové opatření č. 38 MČ Praha 20 na rok 2020 - poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a 

sociálních věcí na výkon sociální práce pro rok 2020 ve výši 799,0 tis. 

Kč 

BJ/1385/2020   

33 Žádost o výpůjčku technického vybavení na pouť ke sv. Antonínu do 

Svépravic 

BJ/1357/2020   

34 Pronájem reklamní plochy v areálu Chvalské tvrze o výměře 2,4 m2 v 

k. ú. Horní Počernice, obec Praha 

BJ/1382/2020   

35 Prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou 

službou Třebešovská 17. 

BJ/1347/2020   

36 Pronájem obecních pozemků KN parc. č. 785/3 o výměře 2505 m2 a 

KN parc. č. 785/4 o výměře 4627 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec 

BJ/1368/2020   



Praha, za účelem pořádání lunaparku a hipodromu 2020 

37 Žádost ředitelky Chvalského zámku, příspěvková organizace, o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořízení bezdotykových 

dávkovačů dezinfekce. 

BJ/1370/2020   

38 Výroční zpráva Kulturního centra Horní Počernice za rok 2019 BJ/1242/2020   

39 Výroční zpráva Chvalského zámku, příspěvková organizace za rok 2019 BJ/1390/2020   

40 Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě č. ORO 1998 0014 ze dne 26. 8. 1998 BJ/1386/2020   

41 Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily Praha - Chvaly o 

poskytnutí finančního daru na pořádání 7. ročníku Hudebního festivalu 

u sv. Ludmily v Praze na Chvalech 

BJ/1375/2020   

42 Ukončení nájemní smlouvy č. S/120/2020/0094 ze dne 23. 3. 2020 BJ/1398/2020   

44 Žádost ředitelky Kulturní centrum Horní Počernice o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace za účelem úhrady testů na Covid 19 pro 

účinkující divadelní soubory. 

BJ/1401/2020   

45 Informace o možnosti využití mentálně postižených lidí na úklid obce BJ/1365/2020   

46 Schválení vzoru dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce BJ/1358/2020   

47 Částečná revokace usnesení Rady MČ Praha 20 č. RMC/4/25/0070/18 

ze dne 13.12.2018 - Informace o kácení stromů MČ Praha 20 

BJ/1352/2020   

48 Opravy místních komunikací 2020 BJ/1354/2020   

49 Ukončené poptávkové řízení na nákup kombinované lopaty 4v1 pro 

stroj Locust 903 a 853 

BJ/1353/2020   

50 Změna smlouvy o poskytnutí služby Elektromobilita se společností 

ČEZ a.s. 

BJ/1355/2020   

51 Výroční zpráva Pečovatelské služby MČ Praha 20 za rok 2019 BJ/1283/2020   

52 Stanovisko k umístění stavby přípojek pro pozemek KN parc. č. 4261/2 

v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, ul. Semonická 

BJ/1379/2020   

53 Stanovisko k umístění stavby přípojek pro pozemek KN parc. č. 

4262/25 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, ul. Semonická. 

BJ/1383/2020   

54 Stanovisko k umístění stavby přípojek pro pozemek KN parc. č. 4263/1 

v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, ul. Semonická. 

BJ/1381/2020   

55 Stanovisko k umístění stavby přípojek pro pozemek KN parc. č. 

4262/26 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, ul. Semonická 

BJ/1384/2020   

56 Stanovisko ke společnému řízení - „Novostavba rodinného domu na 

pozemcích 2836 a 2837 v Horních Počernicích“ 

BJ/1393/2020   

57 Informace o shromáždění podkladů k vydání rozhodnutí v řízení o 

udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů 

dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - společnost RPG 

Recykling, s.r.o. (v areálu Pragorent) - zařízení ke sběru, skladování, 

třídění a drcení pneumatik 

BJ/1387/2020   

58 Informace OCP MHMP o shromáždění podkladů k vydání rozhodnutí v 

řízení o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu 

odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - 

společnost Kovosteel Recykling, s.r.o. (v areálu Pragorent)- zařízení ke 

sběru, skladování a třídění odpadu - plastový odpad, papírové a 

lepenkové obaly, plastové obaly, směsné obaly, skleněné obaly, papír a 

lepenka, železo a ocel 

BJ/1388/2020   

59 Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací MČ Praha 20 za I. 

pololetí 2020 

BJ/1359/2020   



60 Návrh na otištění křížovky v Hornopočernickém zpravodaji BJ/1394/2020   

 


