
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 

Program jednání 

 

Rada městské části Praha 20 58. jednání 17.04.2020 

 
Pořadí Věc Číslo tisku   

1 Schválení odpisových plánů na rok 2020 pro příspěvkové organizace BJ/1218/2020   

2 Zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 

20 

BJ/1245/2020   

3 Peněžní odměna ředitelce příspěvkové organizace k životnímu jubileu BJ/1241/2020   

4 Rozpočtové opatření č. 24 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v 

souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 – 

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ 

BJ/1233/2020   

5 Rozpočtové opatření č. 25 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v 

souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 – 

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ 

BJ/1246/2020   

6 Rozpočtové opatření č. 26 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v 

souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 – 

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ 

BJ/1247/2020   

7 Rozpočtové opatření č. 27 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v 

souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 – 

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ 

BJ/1248/2020   

8 Rozpočtové opatření č. 28 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v 

souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 – 

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ 

BJ/1249/2020   

9 Rozpočtové opatření č. 29 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v 

souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 – 

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ 

BJ/1252/2020   

10 Záměr bezúplatného nabytí stavby chodníku umístěné na pozemku KN 

parc. č. 2198/145, parc. č. 2198/208 a parc. č. 2196/4, vše v 

katastrálním území Horní Počernice, obec Praha 

BJ/1253/2020   

11 Žádost o dočasné prominutí a snížení nájmu dle nájemní smlouvy č. 

S/120/2020/0092 

BJ/1255/2020   

12 Prodej obecního pozemku parc. č. 169/13, parc. č. 3892/3, parc. č. 

3953/2, parc. č. 3987/3, parc.č. 4066/2 a parc. č. 4489/9 vše v k. ú. 

Horní Počernice, obec Praha 

BJ/1256/2020   

13 informace o jednání ve věci pozemků sběrného dvora s panem Pelcem BJ/1251/2020   

14 Stanovisko nájemce k usnesení č. RMC/53/14/0999/20 ze dne 20. 3. 

2020 

BJ/1258/2020   

15 Smlouva na pojištění odpovědnosti zastupitelů obce BJ/1260/2020   

16 Bezplatná inzerce v HPZ v měsíci květen pro místní podnikatele BJ/1257/2020   

17 Informace o připravovaných zákonech ovlivňujících úhrady nájemného 

v bytech a prostorech k podnikání v souvislosti s epidemií koronaviru 

SARS-CoV-2 

BJ/1250/2020   

18 Návrh nařízení HMP, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. HMP, BJ/1231/2020   



jímž se vymezují oblasti HMP, ve kterých lze místní komunikace nebo 

jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými 

předpisy 

19 Závazné stanovisko MŽP ČR (tzv. coherence stemp) k potvrzení 

identity záměru posouzeného v rámci EIA na záměr „Optimalizace 

železniční trati Lysá n. Labem - Praha Vysočany, 2. stavba" 

BJ/1243/2020   

20 Priority dopravní politiky Zastupitelstvo MČ Praha 20 na svém 27. 

zasedání dne 23. 4. 2018 schválilo materiál „Priority dopravní politiky“ 

(usnesení ZMC/27/5/0154/18) a uložilo Radě předkládat alespoň 1 x 

ročně materiál k případné aktualizaci a informaci o vývoji jednotlivých 

globálních a specifických cílů. 

BJ/1232/2020   

21 Stanovisko k umístění stavby RD, včetně přípojek a stavebních úprav 

vjezdu na pozemku KN parc. č. 3765 a 3819/2 v k.ú. Horní Počernice, 

obec Praha, v rámci stavby Novostavba RD v Praze - Horních 

Počernicích na p. č. 2952/1 ul. Spojenců. 

BJ/1254/2020   

22 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 2191/1 v k. 

ú. Horní Počernice, obec Praha 

BJ/1259/2020   

23 Oznámení o projednání návrhu zadání nového územního plánu obce 

Radonice. 

BJ/1239/2020   

 


