
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 

Program jednání 

 

Rada městské části Praha 20 68. jednání 03.08.2020 

 
Pořadí Věc Číslo tisku Poznámka 

 Zahájení   

 Schválení programu   

 Obecná diskuse k materiálům zařazeným do programu 

jednání Rady 

  

1 Přehled přijatých darů příspěvkovými organizacemi v 

období od 1.1. 2020 do 30.6.2020. 

BJ/1552/2020 1.01 

2 Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - 

Horní Počernice, Chodovická 2250, o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace v roce 2020 na dezinfekci 

prostor vnitřních sportovišť a jejich přilehlých prostor. 

BJ/1513/2020 1.02 

3 Informace k investiční akci "Zateplení původní části 

budovy ÚMČ Praha 20, Jívanská 647" 

BJ/1569/2020 1.03 

4 Žádost Kulturního centra Horní Počernice o 

technickou podporu na akci "Zahájení 15. divadelní 

sezony" 

BJ/1523/2020 2.01 

5 Změny ve složení Komise kultury a zahraniční 

spolupráce 

BJ/1534/2020 2.02 

6 Žádost Divadelního sdružení Horních Počernic o 

individuální dotaci na celoroční činnost v roce 2020 

BJ/1528/2020 2.03 

7 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na 

projekt "Vícegenerační ateliéry Mumraje" 

BJ/1532/2020 2.04 

8 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na 

podporu akcí pro rodiny v Horních Počernicích 

BJ/1531/2020 2.05 

10 Souhlas uzavřením Smlouvy o spolupráci v rámci 

podpory volnočasových aktivit a řešení vzájemných 

finančních závazků 

BJ/1568/2020 2.07 

11 Stanovisko MČ Praha 20, jako pronajímatele prostor 

sloužících k podnikání v souvislosti s ohledem na 

vyhlášení nouzového stavu na základě unesení vlády 

České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194 k 

případným opožděným úhradám nájemného a záloh na 

služby souvisejícími s užíváním takových pronajatých 

prostor 

BJ/1572/2020 2.08 

44 Uplatnění pokuty Smlouvy o dílo č. 201967 a 

Smlouvy o dílo č. S/20/2019/0077 

BJ/1573/2020 2.09 

12 Studie řešení dopravní situace v ranních hodinách u 

ZŠ Chodovická, Ratibořická 

BJ/1554/2020 3.01 



13 Návrh Odboru dopravy MHMP na zlepšení řádného 

parkování sdílených dopravních prostředků pomocí 

QR kódů 

BJ/1524/2020 3.02 

14 Informace o zahájení řízení o udělení souhlasu k 

provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů 

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

o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů ve věci žádosti společnosti PVK 

pro provozovnu PČOV Čertousy, U úlů 2456, Praha 9 

– Horní Počernice pro ČOV Čertousy – deponie 

tříděného odpadu (shrabky z česlí a odpady z lapáků 

písku)v PČOV Čertousy 

BJ/1506/2020 3.03 

15 Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci 

na projekt "Křižovatka - provozní náklady sociální 

služby" 

BJ/1510/2020 3.04 

16 Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci 

na projekt "HoPo - provozní náklady sociální služby" 

BJ/1511/2020 3.05 

17 Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí 

individuální dotace na podporu Chráněného bydlení na 

Xaverově 

BJ/1516/2020 3.06 

18 Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí 

individuální dotace na podporu domova pro seniory 

Bethesda 

BJ/1517/2020 3.07 

19 Žádost organizace Ruka pro život o.p.s. o individuální 

dotaci na aktivity zaměřené na pomoc lidem v 

krizových situacích 

BJ/1521/2020 3.08 

20 Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální 

dotaci na projekt "Následná a rehabilitační péče v LRS 

Chvaly" 

BJ/1520/2020 3.09 

21 Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální 

dotaci na projekt "Pečovatelská služba" 

BJ/1519/2020 3.10 

22 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na 

projekt "ŠKOLIČKA - školka na nečisto - adaptační 

program a letní prázdninové příměstské tábory" 

BJ/1512/2020 3.11 

23 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na 

projekt "Mumraj je vícegenerační dům" 

BJ/1514/2020 3.12 

24 Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální 

dotaci na projekt "Terénní péče" 

BJ/1518/2020 3.13 

25 Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné 

řízení ke stavbě "Polyfunkční dům – Náchodská ul., 

na p. č. 1349, 1350 a 1588/20, k. ú. Horní Počernice" 

BJ/1571/2020 3.14 

26 Stanovisko ke společnému řízení stavby „ RD na 

pozemcích č. parc. 2304/3 a 2304/5 k. ú. Horní 

Počernice 

BJ/1570/2020 3.15 

27 Zřízení RE-USE centra Horní Počernice BJ/1555/2020 3.16 

28 Schválení návrhu smlouvy na osazení informačních 

tabulek a jejich údržby 

BJ/1557/2020 3.17 

29 Žádost spolku Mladé Běchovice, z.s. o finanční dar na BJ/1522/2020 4.01 



podporu závodu "Mladé Běchovice" 

30 Žádost Josefa Ptáčka o individuální dotaci na bojové 

sporty - Grappling, Brazilské Jiu-Jitsu, Judo, Hand to 

Hand, Sambo, MMA, Kickbox, sebeobrana 

BJ/1546/2020 4.02 

31 Žádost Martiny Ptáčkové o individuální dotaci na 

bojové sporty - hand to hand combat, kickbox, box, 

sebeobrana v roce 2020 

BJ/1545/2020 4.03 

33 Žádost spolku Kickbox klub, z.s. o individuální dotaci 

na uspořádání příměstského sportovního tábora pro 

děti do 15 let v Horních Počernicích - pronájem 

sportovišť, odměny trenérům, zajištění celodenního 

stravování, věcné ceny pro účastníky 

BJ/1541/2020 4.05 

34 Žádost spolku Kickbox klub, z.s. o individuální dotaci 

na sportování dětí - pronájem tělocvičny bojových 

sportů v Horních Počernicích 

BJ/1540/2020 4.06 

35 Žádost Ing. Lenky Malé o individuální dotaci na 

pronájem a všesportovní prázdninový kemp 

BJ/1544/2020 4.07 

36 Žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s. o finanční 

dar na pořádání 7. ročníku turnaje SC Xaverov Cup - 

Memoriál Pavla Krále 

BJ/1556/2020 4.08 

37 Žádost spolku Chvalská beseda z.s. o poskytnutí 

finančního daru na pořádání akcí "Procházka 

staropražskými kabarety a šantány" a "Vánoční vůně 

svařáčku s českou vánoční písničkou a koledou" 

BJ/1533/2020 4.09 

38 Doplnění členů Komise bytové, sociálně zdravotní a 

protidrogové 

BJ/1535/2020 5.01 

39 Zrušení Komise pro sociálně právní ochranu dětí BJ/1360/2020 5.02 

41 Žádost spolku Mumraj z.s. o technickou podporu na 

akci v rámci slavností "Zažít město jinak - Víkend pro 

Horní Počernice" 

BJ/1548/2020 5.04 

43 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 

2979/09 územního plánu hl. m. Prahy (nová ČOV na 

Sychrově). 

BJ/1560/2020 7.01 

 


