
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 

Program jednání 

 

Rada městské části Praha 20 65. jednání 26.06.2020 

 
Pořadí Věc Číslo tisku 

 Zahájení  

 Schválení programu  

 Obecná diskuze k materiálům zařazenými do programu 

jednání RMČ Praha 20 

 

1 Výsledek poptávkového řízení na stavební práce „Oprava 

oplocení areálu MŠ Chodovická včetně příjezdové branky" 

BJ/1460/2020 

2 Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní 

Počernice, Chodovická 2250, o souhlas s čerpáním 

finančních prostředků z fondu investic. 

BJ/1466/2020 

3 Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky 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/1474/2020 

4 Přidělení úkolů z 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 

dne 22.06.2020 

BJ/1490/2020 

5 Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu "MŠ Spojenců 2170/44 - Rozvody ZTI II. etapa II. 

část - třídní pavilon" 

BJ/1477/2020 

6 Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

dodávky "Zabezpečovací systém pro budovy úřadu MČ 

Praha 20" 

BJ/1487/2020 

7 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Změna užívání bytu na učebnu FZŠ Chodovická 

2250/36, Horní Počernice 

BJ/1496/2020 

8 Informace o písařské chybě v usnesení RMC/63/25/1149/20 BJ/1495/2020 

10 Žádost o poskytnutí finančního daru na realizaci 9. ročníku 

nohejbalového turnaje "HOPOKOP" 

BJ/1395/2020 

11 Žádost ředitelky Místní veřejné knihovny, Praha 9 - Horní 

Počernice, Náchodská 754, o souhlas s posílením fondu 

investic převodem z rezervního fondu a s následným 

čerpáním finančních prostředků z fondu investic. 

BJ/1461/2020 

12 Jmenování hlavní inventarizační a škodní komise. BJ/1459/2020 

13 Ukončení nájemní smlouvy č. ORO 1998 0028 ze dne 

11.2.1999 a záměr pronájmu budovy bez čp/če, umístěné na 

pozemku KN parc. č. 1987/10 v k. ú. Horní Počernice, obec 

Praha 

BJ/1481/2020 

15 Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 786/105 o 

výměře cca 20 m2 před objektem č.p. 2325 v ul. Ratibořická 

v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 

BJ/1483/2020 



16 Žádost spolku Mumraj z.s. o poskytnutí finančního daru na 

pořádání akce "Zažít město jinak - víkend pro Horní 

Počernice 2020" 

BJ/1473/2020 

17 Přijetí majetku do správy - hrobové příslušenství k 

hrobovému místu č. 118 na hřbitově Chvaly v Praze 9 - 

Horních Počernicích 

BJ/1480/2020 

18 Informace – podklady pro jednání ve věci předkupního práva 

k pozemkům v lokalitě Robotnice 

BJ/1491/2020 

19 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 Praha, za účelem pořádání Počernické 

(Svatováclavské) pouti 2020 

BJ/1475/2020 

20 Záměr pronájmu nebytových prostor umístěných v pavilonu 

A a pavilonu B budovy FZŠ Chodovická č.p. 2250, v Praze 9 

– Horních Počernicích 

BJ/1482/2020 

21 Rozpočtové opatření č. 40 MČ Praha 20 na rok 2020 – 

poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu 

hlavního města Prahy v rámci Programu prevence sociálního 

vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2020 

BJ/1463/2020 

22 Rozpočtové opatření č. 41 MČ Praha 20 na rok 2020 – 

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (odbor 

OHSaI) ve výši 287,3 tis. Kč 

BJ/1467/2020 

23 Rozpočtové opatření č. 42 MČ Praha 20 na rok 2020 – 

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ ve výši 

30,0 tis. Kč (sociální pohřby) 

BJ/1492/2020 

24 Rozpočtové opatření č. 43 MČ Praha 20 na rok 2020 – 

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ 

(odvodnění objektu č.p. 868) ve výši 600,0 tis. Kč 

BJ/1493/2020 

25 Schválení poskytnutí daru za osobní aktivitu nečlenů 

Zastupitelstva MČ Praha 20 v rámci jejich působení ve 

výborech ZMČ a komisích RMČ 

BJ/1494/2020 

26 Harmonogram prací pro sestavení návrhu rozpočtu MČ Praha 

20 na rok 2021 

BJ/1497/2020 

27 Informace k uzavírání nájemních smluv na objekt Stodoly BJ/1498/2020 

28 Informace – stanovisko nájemce k usnesení č. 

RMC/64/11/1208/20 ze dne 12. 6. 2020 

BJ/1501/2020 

29 Pořádání kulturní akce "Letní putovní kino" BJ/1406/2020 

30 Uzavření nové smlouvy o pojištění odpovědnosti zastupitelů 

obce 

BJ/1479/2020 

31 Uzavření nové smlouvy o pojištění hospodářských rizik BJ/1478/2020 

32 Pořádání kulturní akce "Letní kino na kolečkách" BJ/1499/2020 

33 "Nový Zeleneč" informace o termínu veřejného projednání 

záměru v souladu se zněmím § 17 odst. 1) zákona č. 

100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v 

platném znění 

BJ/1464/2020 

34 Výpůjčka zařízení TeleCare pro poskytování tísňové péče 

pro seniora MČ Praha 20 

BJ/1469/2020 

35 Výpůjčka zařízení TeleCare pro poskytování tísňové péče BJ/1470/2020 



pro seniora MČ Praha 20 

36 Souhlas s uložením náhradní výsadby fyzickým osobám na 

pozemek parc. č. 3767 k. ú. Horní Počernice 

BJ/1468/2020 

37 Smlouva nájemní k pozemku KN parc.č. 4417/13 v k.ú. 

Horní Počernice, obec Praha 

BJ/1488/2020 

38 Schválení smlouvy s firmou Etincelle BJ/1410/2020 

39 Stanovisko k umístění stavby „Budova pro krátkodobé 

ubytování p. č. 1864, Náchodská 802 v Horních Počernicích“ 

BJ/1489/2020 

40 Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

HMP na realizaci projektu v oblasti řešení problematiky 

bezdomovectví v roce 2020 

BJ/1486/2020 

41 Návrh na využití skladovaného dřeva v majetku MČ Praha 

20 

BJ/1476/2020 

42 Souhlas s poskytnutím věcného daru - palivového dřeva - 

neziskovým organizacím působícím na území MČ Praha 20 

BJ/1472/2020 

43 Žádost spolku MUMRAJ, z.s., o souhlas s pořádáním akce 

"POHÁDKOVÝ LES" a o poskytnutí technické podpory na 

akci 

BJ/1471/2020 

45 Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00 

územního plánu hl. m. Prahy (úprava vedení trasy VRT vč. 

jejího vymezení jako VPS) a informace o souběžném 

pořízení aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje hl. m. 

Prahy 

BJ/1500/2020 

46 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 2979/09 

územního plánu hl. m. Prahy (nová ČOV na Sychrově). 

BJ/1502/2020 

 


