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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/1/0205/20
ze dne 21.09.2020

Smlouva o smlouvě budoucí darovací se společností VR- Nemovitosti,
s.r.o. - (3.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společností VR- Nemovitosti, s.r.o., Praha 6

2. ukládá

předložit Smlouvu o smlouvě budoucí darovací se společností VR- Nemovitosti, s.r.o., Praha 6,
k podpisu smluvním stranám

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.10.2020
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 14, Proti: 1, Zdržel se: 8 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1673/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/10/0212/20
ze dne 21.09.2020

Žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,
z.s. o individuální dotaci na skautské akce během roku, akce pro rodiče
a veřejnost - (5.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o individuální dotaci
na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost ve výši 49.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní
Počernice, z.s. na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost ve výši 49.000,-
Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2020/0059

4. ukládá

informovat spolek Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o usnesení ZMČ
ve věci žádosti o dotaci na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost

4.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.10.2020
Místostarosta

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., Na Chvalské tvrzi 860/4,
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193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 63834910, na skautské akce během roku, akce pro
rodiče a veřejnost

5.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.10.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Ing. Zbyněk Římal, Člen rady

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1669/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/11/0213/20
ze dne 21.09.2020

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" -
(5.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

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" v celkové výši 45.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí daru v celkové výši 45.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním
akcí "Procházka staropražskými kabarety a šantány" a "Vánoční vůně svařáčku s českou
vánoční písničkou a koledou" realizované spolkem Chvalská beseda z.s.

3. schvaluje

darovací smlouvu č. S/30/2020/0041

4. ukládá

informovat spolek Chvalská beseda z.s. o usnesení ZMČ ve věci poskytnutí finančního daru
na pořádání akcí "Procházka staropražskými kabarety a šantány" a "Vánoční vůně svařáčku
s českou vánoční písničkou a koledou"

4.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 16.10.2020
Místostarosta
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5. ukládá

uzavřít se spolkem Chvalská beseda z.s., Mezilesí 2061/26, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00,
IČO: 08879290, darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru

5.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 16.10.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
Mgr. Petr Růžička, DiS., Člen rady

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1593/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/12/0214/20
ze dne 21.09.2020

Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt
"HoPo - provozní náklady sociální služby" - (5.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt "HoPo - provozní náklady
sociální služby" v roce 2020 ve výši 38.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci Neposeda, z. na projekt "HoPo - provozní
náklady sociální služby" v roce 2020 ve výši 38.000,- Kč na materiálové a nemateriálové
náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2020/0051

4. ukládá

informovat organizace Neposeda, z. ú. o usnesení ZMČ ve věci poskytnutí dotace na projekt
"HoPo - provozní náklady sociální služby"

4.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 21.10.2020
Místostarosta 2
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 s
organizací Neposeda, z.ú., Šimanovská 47, Praha 9, 198 00, IČO: 69793298, na projekt "HoPo
- provozní náklady sociální služby"

5.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 21.10.2020
Místostarosta 2

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Mgr. Petr Růžička, DiS., Člen rady
Eva Alexová, Místostarosta 2

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1583/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/13/0215/20
ze dne 21.09.2020

Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt
"Křižovatka - provozní náklady sociální služby" - (5.07)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt "Křižovatka - provozní
náklady sociální služby" v roce 2020 ve výši 50.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci Neposeda, z.ú. na projekt "Křižovatka
- provozní náklady sociální služby" v roce 2020 ve výši 50.000,- Kč na materiálové a
nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2020/0050

4. ukládá

informovat organizaci Neposeda, z.ú. o usnesení ZMČ ve věci poskytnutí dotace na projekt
"Křižovatka - provozní náklady sociální služby"

4.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 21.10.2020
Místostarosta 2
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20
organizaci Neposeda, z.ú., Šimanovská 47, Praha 9, 198 00, IČO: 69793298, na projekt
"Křižovatka - provozní náklady sociální služby" v roce 2020

5.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 21.10.2020
Místostarosta 2

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Mgr. Petr Růžička, DiS., Člen rady
Eva Alexová, Místostarosta 2

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1584/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/14/0216/20
ze dne 21.09.2020

Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na
podporu domova pro seniory Bethesda - (5.08)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na podporu domova pro
seniory Bethesda v roce 2020 ve výši 50.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Diakonii Církve bratrské na podporu domova pro
seniory Bethesda v roce 2020 ve výši 50.000,- Kč na nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2020/0056

4. ukládá

informovat Diakonii Církve bratrské o usnesení ZMČ ve věci poskytnutí dotace na podporu
domova pro seniory Bethesda v roce 2020

4.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 21.10.2020
Místostarosta 2
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 s
Diakonií Církve bratrské, Koněvova 151/24, Praha 3, 130 00, IČO: 45250855, na podporu
domova pro seniory Bethesda

5.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 21.10.2020
Místostarosta 2

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Mgr. Petr Růžička, DiS., Člen rady
Eva Alexová, Místostarosta 2

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1585/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/15/0217/20
ze dne 21.09.2020

Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na
podporu chráněného bydlení na Xaverově - (5.09)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí individuální dotace na podporu chráněného
bydlení na Xaverově v roce 2020 ve výši 50.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Diakonii Církve bratrské na podporu chráněného
bydlení na Xaverově v roce 2020 ve výši 50.000,- Kč na nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2020/0055

4. ukládá

informovat Diakonii Církve bratrské o usnesení ZMČ ve věci poskytnutí dotace na podporu
chráněného bydlení na Xaverově v roce 2020

4.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 21.10.2020
Místostarosta 2
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 s
Diakonií Církve bratrské, Koněvova 151/24, Praha 3, 130 00, IČO: 45250855, na podporu
chráněného bydlení na Xaverově

5.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 21.10.2020
Místostarosta 2

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Mgr. Petr Růžička, DiS., Člen rady
Eva Alexová, Místostarosta 2

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1586/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/16/0218/20
ze dne 21.09.2020

Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt
"Pečovatelská služba" - (5.10)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt "Pečovatelská služba" v
roce 2020 ve výši 30.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci LRS Chvaly o.p.s. na projekt
"Pečovatelská služba" v roce 2020 ve výši 30.000,- Kč na materiálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2020/0052

4. ukládá

informovat organizaci LRS Chvaly o.p.s. o usnesení ZMČ ve věci poskytnutí dotace na projekt
"Pečovatelská služba"

4.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 21.10.2020
Místostarosta 2
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20
s organizací LRS Chvaly o.p.s., Stoliňská 920, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČO:
24805807 na projekt "Pečovatelská služba"

5.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 21.10.2020
Místostarosta 2

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Mgr. Petr Růžička, DiS., Člen rady
Eva Alexová, Místostarosta 2

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1588/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/17/0219/20
ze dne 21.09.2020

Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt
"Terénní péče" - (5.11)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt "Terénní péče" v roce
2020 ve výši 50.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci LRS Chvaly o.p.s. na projekt "Terénní
péče" v roce 2020 ve výši 50.000,- Kč na materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2020/0053

4. ukládá

informovat organizaci LRS Chvaly o.p.s. o usnesení ZMČ ve věci poskytnutí dotace na projekt
"Terénní péče"

4.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 21.10.2020
Místostarosta 2
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 s
organizací LRS Chvaly o.p.s., Stoliňská 920, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČO: 24805807,
na projekt "Terénní péče"

5.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 21.10.2020
Místostarosta 2

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Mgr. Petr Růžička, DiS., Člen rady
Eva Alexová, Místostarosta 2

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1589/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/18/0220/20
ze dne 21.09.2020

Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt
"Následná a rehabilitační péče v LRS Chvaly" - (5.12)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt "Následná a rehabilitační
péče v LRS Chvaly" v roce 2020 ve výši 100.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci LRS Chvaly o.p.s. na projekt "Následná
a rehabilitační péče v LRS Chvaly" v roce 2020 ve výši 40.000,- Kč na materiálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2020/0054

4. ukládá

informovat organizaci LRS Chvaly o.p.s. o usnesení ZMČ ve věci poskytnutí dotace na projekt
"Následná a rehabilitační péče v LRS Chvaly" v roce 2020

4.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 21.10.2020
Místostarosta 2
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20
organizaci LRS Chvaly o.p.s., Stoliňská 920, Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 24805807, na
projekt "Následná a rehabilitační péče v LRS Chvaly"

5.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 21.10.2020
Místostarosta 2

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Mgr. Petr Růžička, DiS., Člen rady
Eva Alexová, Místostarosta 2

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1590/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/19/0221/20
ze dne 21.09.2020

Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na projekt "Mumraj je
vícegenerační dům" - (5.13)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na projekt "Mumraj je vícegenerační dům" v
roce 2020 ve výši 53.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Mumraj z.s. na projekt "Mumraj je
vícegenerační dům" v roce 2020 ve výši 53.000,- Kč na osobní, materiálové a nemateriálové
náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2020/0057

4. ukládá

informovat spolek Mumraj z.s. o usnesení ZMČ ve věci poskytnutí dotace na projekt "Mumraj
je vícegenerační dům"

4.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 21.10.2020
Místostarosta 2
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Mumraj z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČO: 70104212, na
projekt "Mumraj je vícegenerační dům"

5.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 21.10.2020
Místostarosta 2

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Mgr. Petr Růžička, DiS., Člen rady
Eva Alexová, Místostarosta 2

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1582/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/2/0206/20
ze dne 21.09.2020

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 -
(3.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- 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 na základě geometrického plánu č. 5530-67/2019,
XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX za kupní cenu ve výši 229.200,- Kč,

tj. 5.730,- Kč/m2, dle důvodové zprávy, z důvodu sjednocení vlastnických vztahů ke stavbě
a pozemku pod stavbou.

- uzavření kupní smlouvy s XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXX
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2. ukládá

- předložit smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 30.10.2020
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1672/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/20/0222/20
ze dne 21.09.2020

Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na projekt "ŠKOLIČKA
- školka nanečisto - adaptační program a letní prázdninové příměstské
tábory" - (5.14)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Mumraj z.s. o poskytnutí individuální dotace na projekt "ŠKOLIČKA - školka
nanečisto - adaptační program a letní prázdninové příměstské tábory" v roce 2020 ve výši
54.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Mumraj z.s. na projekt "ŠKOLIČKA - školka
nanečisto - adaptační program a letní prázdninové příměstské tábory" v roce 2020 ve výši
54.000,- Kč na osobní, materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2020/0058

4. ukládá

informovat spolek Mumraj z.s. o usnesení ZMČ ve věci žádosti o dotaci na projekt "ŠKOLIČKA
- školka nanečisto - adaptační program a letní prázdninové příměstské tábory"

4.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 21.10.2020
Místostarosta 2

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Mumraj z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČO: 70104212, na
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projekt "ŠKOLIČKA - školka nanečisto - adaptační program a letní prázdninové příměstské
tábory"

5.1 Zodpovídá: Eva Alexová, Termín: 21.10.2020
Místostarosta 2

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Mgr. Petr Růžička, DiS., Člen rady
Eva Alexová, Místostarosta 2

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1581/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/21/0223/20
ze dne 21.09.2020

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 - (5.15)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Kickbox klub, z.s. o individuální dotaci na pořádání příměstského sportovního
tábora pro děti do 15 let v Horních Počernicích - pronájem sportovišť, odměny trenérům,
zajištění celodenního stravování, věcné ceny pro účastníky v roce 2020 ve výši 30.000,- Kč
a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Kickbox klub, z.s. na pořádání příměstského
sportovního tábora pro děti do 15 let v Horních Počernicích - pronájem sportovišť, odměny
trenérům, zajištění celodenního stravování, věcné ceny pro účastníky v roce 2020 ve výši
22.000,- Kč, na osobní, materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2020/0048

4. ukládá

informovat spolek Kickbox klub, z.s. o usnesení ZMČ ve věci poskytnutí dotace na pořádání
příměstského sportovního tábora pro děti do 15 let v Horních Počernicích - pronájem
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sportovišť, odměny trenérům, zajištění celodenního stravování, věcné ceny pro účastníky v
roce 2020

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 21.10.2020
Člen rady

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Kickbox klub, z.s., Štverákova 2777/22, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČO:
266 22 441, na uspořádání příměstského sportovního tábora pro děti do 15 let v Horních
Počernicích - pronájem sportovišť, odměny trenérům, zajištění celodenního stravování, věcné
ceny pro účastníky v roce 2020

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 21.10.2020
Člen rady

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1575/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/22/0225/20
ze dne 21.09.2020

Žádost spolku Kickbox klub, z.s. o individuální dotaci na příspěvek na
sportování dětí a mládeže - pronájem tělocvičny bojových sportů v
Horních Počernicích - (5.16)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Kickbox klub, z.s. o individuální dotaci na příspěvek na sportování dětí a mládeže
- pronájem tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích v roce 2020 ve výši 150.000,-
Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Kickbox klub, z.s. na příspěvek na sportování
dětí a mládeže - pronájem tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích v roce 2020 ve
výši 150.000,- Kč na nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2020/0049

4. ukládá

informovat spolek Kickbox klub, z.s. o usnesení ZMČ ve věci poskytnutí dotace na příspěvek
na sportování dětí a mládeže - pronájem tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích v
roce 2020

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 21.10.2020
Člen rady
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Kickbox klub, z.s., Štverákova 2777/22, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČO: 266
22 441, na příspěvek na sportování dětí a mládeže - pronájem tělocvičny bojových sportů v
Horních Počernicích v roce 2020

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 21.10.2020
Člen rady

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1576/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/23/0224/20
ze dne 21.09.2020

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
- (5.17)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

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 ve výši 41.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní
Počernice, z.s. na obnovu a pořízení sportovního vybavení, všestranný sport dětí a mládeže,
reprezentaci na turnajích a závodech ve výši 41.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové
náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2020/0061

4. ukládá

informovat spolek Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o usnesení ZMČ

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 21.10.2020
Člen rady
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., Na Chvalské tvrzi 860/4,
193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 63834910, na obnovu a pořízení sportovního vybavení,
všestranný sport dětí a mládeže, reprezentaci na turnajích a závodech

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 21.10.2020
Člen rady

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1670/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/24/0226/20
ze dne 21.09.2020

Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt
"Zdravíme Mezilesí IV. (komunitní akce)" - (5.18)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt "Zdravíme Mezilesí IV.
(komunitní akce)" ve výši 34.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci Neposeda, z.ú. na projekt "Zdravíme
Mezilesí IV. (komunitní akce)" ve výši 33.000,- Kč na osobní, materiálové a nemateriálové
náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2020/0062

4. ukládá

informovat organizaci Neposeda, z.ú. o usnesení ZMČ ve věci poskytnutí dotace na projekt
"Zdravíme Mezilesí IV. (komunitní akce)"

4.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.10.2020
Místostarosta
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 s
organizací Neposeda, z.ú., Šimanovská 47, 198 00, Praha 9, IČO: 69793298, na projekt
"Zdravíme Mezilesí IV. (komunitní akce)"

5.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.10.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
Mgr. Petr Růžička, DiS., Člen rady

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1647/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/25/0227/20
ze dne 21.09.2020

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 - (5.19)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

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 ve výši 216.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Junák - český skaut, středisko Oheň
Horní Počernice, z.s. na obnovu a pořízení vybavení, údržbu Chvalského lomu, kvalifikace a
vzdělávání vedoucích, dopravu na tábor, vybavení tábořiště ve výši 216.000,- Kč, a to na
materiálové, nemateriálové a jiné náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2020/0063

4. ukládá

informovat spolek Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o usnesení ZMČ
ve věci poskytnutí dotace na obnovu a pořízení vybavení, údržbu Chvalského lomu, kvalifikace
a vzdělávání vedoucích, dopravu na tábor, vybavení tábořiště

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 21.10.2020
Člen rady
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., Na Chvalské tvrzi 860/4,
193 00, Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 63834910, na obnovu a pořízení vybavení, údržbu
Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání vedoucích, dopravu na tábor, vybavení tábořiště

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 21.10.2020
Člen rady

Usnesení - Schváleno (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
Mgr. Petr Růžička, DiS., Člen rady

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1648/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/28/0228/20
ze dne 21.09.2020

Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 5 Zásad
územního rozvoje hl. m. Prahy. - (6.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o společném jednání k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
včetně vyhodnocení vlivů tohoto návrhu na udržitelný rozvoj území s tím, že připomínky k nim
lze podat do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 8. 10. 2020 včetně.

2. bere na vědomí

že RMČ shledala, že se tato aktualizace věcně dotýká území MČ Praha 20 a jejích zájmů a
že je důvod k jejím připomínkám.

3. schvaluje

k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy tyto připomínky:

• MČ Praha 20 nesouhlasí s navrhovanou úpravou vymezení nadregionálního biocentra
500/Z/2 (název 5 Vídrholec) a regionálního suchozemského biokoridoru 500/Z/75 (název
RK1150), kdy zejména požaduje, aby navrhovaná úprava vymezení nadregionálního
biocentra 500/Z/2 (název 5 Vídrholec) respektovala jí iniciovanou změnu územního plánu
Z 2981, tedy aby toto biocentrum nezasahovalo na pláž rybníka Koupaliště.

• MČ Praha 20 dále požaduje, aby úprava vymezení výše uváděného biocentra
nezasahovala až k hranicím stávajícího areálu Bigbox (č.p. 1800), neboť v jeho jižní
části platný územní plán vymezuje plochu pro sport, kdy je vhodné pro její přírodní
rozšíření využít i sousední plochu ZMK, která mimo jiné umožňuje i umístění nekrytých
veřejně přístupných hřišť, jejichž realizace by byla ztížena právě rozšířením tohoto
biocentra. Navíc do tohoto území zasahuje i plánovaná trasa vysokorychlostní železnice,
kdy rozšíření tohoto prvku ÚSES s takovým záměrem příliš nekoresponduje.

• MČ Praha 20 požaduje ověřit úpravu trasy regionálního biokoridoru 500/Z/75 v úseku
jižně pod D11, kdy zveřejněné podklady k Aktualizaci č. 5 ZÚR neprokazující nezbytnost
jejího přemístění ze stávající trasy vedené  v souběhu se Svépravickým potokem do území
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  západně od ul. Do Svépravic, tedy do území, které je podle platného územní plánu
vymezeno jako plocha SO – sloužící oddechu, které je navíc částečně ve svěřené správě
MČ Praha 20.

4. ukládá

uplatnit schválené připomínky u pořizovatele územně plánovací dokumentace pro území
hl.m.Prahy, Odboru územního rozvoje MHMP.

4.1 Zodpovídá: RMČ Termín: 08.10.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 9 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

Ing. Pavel Harwot, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady

Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/1681/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/3/0207/20
ze dne 21.09.2020

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 - (3.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s bezúplatným nabytím pozemku KN parc. č. 1588/1  o výměře 2610 m2, druh pozemku
– ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Hlavního města
Prahy.

- s následným svěřením pozemku KN parc. č. 1588/1  o výměře 2610 m2, druh pozemku –
ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, do
správy Městské části Praha 20.

2. ukládá

- sdělit stanovisko ZMČ odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy.
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- podat žádost o svěření pozemku parc. č. 1588/1 o výměře 2610 m2, druh pozemku – ostatní
plocha, způsob využití – ostatní komunikace, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, do správy
MČ Praha 20, na odbor evidence majetku Magistrátu hl. m. Prahy.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 15.10.2020
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen rady

Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1674/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/32/0229/20
ze dne 21.09.2020

Návrh nového Statutu Hornopočernického zpravodaje – periodického
tisku MČ Praha 20. - (7.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložený materiál

2. ukládá

RMČ Praha 20 projednat novelu Statutu HPZ do 30.9.2020 a informovat neprodleně o jeho
schválení členy ZMČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: RMČ Termín: 30.09.2020

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 13, Proti: 6, Zdržel se: 4 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Mgr. Alena Štrobová, Člen zastupitelstva
předkládá: Mgr. Alena Štrobová, Člen zastupitelstva

Hana Moravcová, Člen zastupitelstva
bod jednání: BJ/1702/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/4/0208/20
ze dne 21.09.2020

Návratná finanční výpomoc pro neziskovou organizaci Neposeda,z.ú. -
(4.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost neziskové organizace Neposeda,z.ú. o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
100.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 100.000,- Kč neziskové organizaci
Neposeda,z.ú

3. schvaluje

návrh veřejnoprávní smlouvy

4. ukládá

informovat neziskovou organizaci Neposeda, z.ú. o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve
výši 100.000,- Kč  a uzavřít s neziskovou organizací Neposeda,z.ú., Šimanovská 47,     198
00 Praha 9, IČO:697932989 veřejnoprávní smlouvu
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4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 29.10.2020

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1558/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/7/0209/20
ze dne 21.09.2020

Žádost Divadelního sdružení Horních Počernic o individuální dotaci na
celoroční činnost - (5.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Divadelního sdružení Horních Počernic o individuální dotaci na celoroční činnost v roce
2020 ve výši 181.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Divadelnímu sdružení Horních Počernic na celoroční
činnost v roce 2020 ve výši 181.000,- Kč na osobní, materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2020/0045

4. ukládá

informovat Divadelní sdružení Horních Počernic o usnesení ZMČ ve věci poskytnutí dotace na
celoroční činnost v roce 2020

4.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.10.2020
Místostarosta
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 s
Divadelním sdružením Horních Počernic, Vysokovská 1158/57, Praha 9 - Horní Počernice, 193
00, IČO: 26518368, na celoroční činnost v roce 2020

5.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.10.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Ing. Zbyněk Římal, Člen rady

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1577/2020



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/8/0210/20
ze dne 21.09.2020

Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na podporu akcí pro
rodiny v Horních Počernicích - (5.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Mumraj z.s. o poskytnutí individuální dotace na podporu akcí pro rodiny v
Horních Počernicích v roce 2020 ve výši 49.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Mumraj z.s. na podporu akcí pro rodiny v
Horních Počernicích v roce 2020 ve výši 49.000,- Kč na osobní, materiálové a nemateriálové
náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2020/0047

4. ukládá

informovat spolek Mumraj z.s. o usnesení ZMČ ve věci poskytnutí dotace na podporu akcí pro
rodiny v Horních Počernicích v roce 2020

4.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.10.2020
Místostarosta
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Mumraj z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČO: 70104212, na
podporu akcí pro rodiny v Horních Počernicích v roce 2020

5.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.10.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Ing. Zbyněk Římal, Člen rady

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1578/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

15. zasedání

číslo ZMC/15/9/0211/20
ze dne 21.09.2020

Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na projekt
"Vícegenerační ateliéry Mumraje" - (5.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Mumraj z.s. o poskytnutí individuální dotace na projekt "Vícegenerační ateliéry
Mumraje" v roce 2020 ve výši 33.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Mumraj z.s. na projekt "Vícegenerační
ateliéry Mumraje" v roce 2020 ve výši 33.000,- Kč na osobní, materiálové a nemateriálové
náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2020/0046

4. ukládá

informovat spolek Mumraj z.s. o usnesení ZMČ ve věci poskytnutí dotace na projekt
"Vícegenerační ateliéry Mumraje"

4.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.10.2020
Místostarosta
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Mumraj z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČO: 70104212,  na
podporu projektu "Vícegenerační ateliéry Mumraje" v roce 2020

5.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 21.10.2020
Místostarosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
Ing. Zbyněk Římal, Člen rady

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

bod jednání: BJ/1579/2020


