
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 

Program jednání 

 

Rada městské části Praha 20 72. jednání 11.09.2020 

 
Pořadí Věc Číslo tisku 

 Zahájení  

 Schválení programu  

 Obecná diskuse k materiálům zařazeným do programu 

jednání Rady 

 

1 Pravidla pro ztráty a nálezy BJ/1629/2020 

2 Uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací v části ulice Stoliňská, vedle parku Šedivého 

Praha 20 

BJ/1663/2020 

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

Chodovická 1900, o souhlas s čerpáním finančních 

prostředků z fondu investic. 

BJ/1634/2020 

4 Uzavření smlouvy na vytvoření dopadové plochy pod 

lezeckou stěnu na hřišti v areálu základních škol Prahy 20 

BJ/1601/2020 

6 Informace k úkolu č. RMC/68/44/1314/20 BJ/1664/2020 

7 ZŠ Ratibořická - schválení žádosti o souhlas s odpisem 

nevymahatelné pohledávky z účetnictví 

BJ/1624/2020 

8 Rozpočtové opatření č. 57 MČ Praha 20 na rok 2020 – přesun 

finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (OHSaI) ve výši 

27,6 tis. Kč 

BJ/1640/2020 

9 Rozpočtové opatření č. 58 MČ Praha 20 na rok 2020 – 

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ 

(klimatizace do budovy Jívanská 647 – vestibul a chodba) ve 

výši 210,0 tis. Kč 

BJ/1641/2020 

10 Rozpočtové opatření č. 59 MČ Praha 20 na rok 2020 – 

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ 

(dopadová plocha pod lezeckou stěnu) ve výši 288,8 tis. Kč 

BJ/1642/2020 

11 Rozpočtové opatření č. 60 MČ Praha 20 na rok 2020 – 

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (odbor 

informatiky) ve výši 332,0 tis. Kč 

BJ/1643/2020 

12 Rozpočtové opatření č. 61 MČ Praha 20 na rok 2020 – 

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ 

(mlhoviště) ve výši 105,0 tis. Kč 

BJ/1665/2020 

13 Rozpočtové opatření č. 62 MČ Praha 20 na rok 2020 – 

převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (dary - 

dotace) ve výši 100,0 tis. Kč 

BJ/1666/2020 

14 Nákup plynu a elektřiny na rok 2021 na trhu PXE BJ/1628/2020 

15 Žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní 

Počernice, z.s. o individuální dotaci na skautské akce během 

roku, akce pro rodiče a veřejnost 

BJ/1530/2020 



17 Žaloba ve věci určení vlastnického práva k pozemkům par.č. 

1174/3, 1200/1, 1200/2, 1200/3, 1200/8, 1200/9 a 1200/10 

BJ/1668/2020 

18 Žádost ředitelky Místní veřejné knihovny, Praha 9 - Horní 

Počernice, Náchodská 754, o souhlas s čerpáním finančních 

prostředků z fondu investic. 

BJ/1649/2020 

19 Záměr pronájmu rybníku na Křovinově náměstí na pozemku 

KN parc. č. 20 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha. 

BJ/1655/2020 

20 Prodej obecního pozemku parc č. 3908/5 o výměře 40 m2 

odděleného od pozemku KN parc. č. 3908/3 v k. ú. Horní 

Počernice, obec Praha 

BJ/1656/2020 

21 Záměr výpůjčky části obecního pozemku KN parc. č. 

2198/97 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 

BJ/1657/2020 

22 Výpůjčka obecních pozemků KN parc. č. 2198/61, KN parc. 

č. 2198/62, KN parc. č. 2198/71, KN parc. č. 2198/72, KN 

parc. č. 2198/73, KN parc. č. 2198/74, a části pozemku KN 

parc č. 2198/63 o výměře cca 791 m2, vše v k. ú. Horní 

Počernice, obec Praha, za účelem pořádání akce „Zdravíme 

Mezilesí“ 

BJ/1659/2020 

23 Žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku KN 

parc. č. 1588/1 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha a k 

svěření pozemku do správy MČ Praha 20 

BJ/1658/2020 

24 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/1661/2020 

25 Pronájem části pozemku KN parc. č. 3799 o výměře cca 2,5 

m2, KN parc. č. 1990 o výměře cca 1 m2 a KN parc. č. 1991 

o výměře cca 1 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha. 

BJ/1654/2020 

26 Souhlas s přijetím věcného daru od radního Mgr. Petra 

Růžičky DiS.za účelem zřízení Re use centra ve Sběrném 

dvoře Chvalkovická 3, Praha 20. 

BJ/1660/2020 

28 Připomínkové řízení k návrhu obecně závazné vyhlášky, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. HMP, 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

BJ/1625/2020 

29 Zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 

vlivů na životní prostředí na záměr "Zařízení pro využívání 

odpadu Horní Počernice" 

BJ/1626/2020 

30 Informace o možnostech sběru starých a nepotřebných 

mobilních telefonů v budovách ÚMČ Praha 20 

BJ/1646/2020 

31 Kácení dřevin na Chvalské tvrzi BJ/1604/2020 

32 Stanovisko k umístění stavby „Napojení sjezdu p. č. 1462/9 

Horní Počernice“ 

BJ/1651/2020 

33 Žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní 

Počernice, z.s., o individuální dotaci na obnovu a pořízení 

sportovního vybavení, všestranný sport dětí a mládeže, 

reprezentaci na turnajích a závodech 

BJ/1543/2020 

34 Žádost Jakuba Krejčíře o individuální dotaci na podporu 

sportovní přípravy 

BJ/1547/2020 



36 Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na 

projekt "Zdravíme Mezilesí IV. (komunitní akce)" 

BJ/1617/2020 

37 Žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní 

Počernice, z.s. o individuální dotaci na obnovu a pořízení 

vybavení, údržbu Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání 

vedoucích, dopravu na tábor, vybavení tábořiště 

BJ/1515/2020 

38 Žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s. o poskytnutí 

finančního daru na pořádání výstavy u příležitosti 100 let 

fotbalu v Horních Počernicích 

BJ/1630/2020 

39 Žádost o povolení akce "20. ročník Běhu okolo Europlantu" BJ/1596/2020 

40 Žádost Centra LOCIKA, z.ú. o poskytnutí individuální dotace 

na podporu cílové skupiny - osoby ohrožené sociálním 

vyloučením se zaměřením na služby pro oběti domácího 

násilí 

BJ/1616/2020 

41 Změny ve složení Komise bytové, sociálně zdravotní a 

protidrogové 

BJ/1635/2020 

42 Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 5 

Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. 

BJ/1638/2020 

43 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 2909/09 

územního plánu hl. m. Prahy (modernizace železniční trati 

Praha – Lysá nad Labem). 

BJ/1639/2020 

44 Návrh změny Statutu hl.m. Prahy – nový způsob projednání 

územně analytických podkladů a formální úpravy po novele 

stavebního zákona 

BJ/1645/2020 

45 Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva městské části 

Praha 20 

BJ/1644/2020 

 


