
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 

Program jednání 

 

Rada městské části Praha 20 76. jednání 06.11.2020 

 
Pořadí Věc Číslo tisku   

 Zahájení    

 Schválení programu    

 Obecná diskuse k materiálům zařazeným do programu jednání Rady    

1 Návrh ředitelky Chvalského zámku, příspěvková organizace, o souhlas 

s vyřazením nepotřebného majetku z evidence organizace. 

BJ/1787/2020   

2 Revokace části usnesení č. RMC/75/2/1443/20 - žádost IV-

Nakladatelství s.r.o. o poskytnutí finanční podpory na vydání publikace 

"Omalovánky první pomoci" 

BJ/1789/2020   

3 Vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských 

obvodech základních škol. 

BJ/1791/2020   

4 Schválení změny odpisového plánu na rok 2020 pro Základní školu a 

Mateřskou školu Praha 9-Horní Počernice, Spojenců 1408 

BJ/1760/2020   

5 Schválení změny odpisového plánu na rok 2020 pro Fakultní základní 

školu 193 00 Praha 9-Horní Počernice, Chodovická 2250 

BJ/1761/2020   

6 Schválení změny odpisového plánu na rok 2020 pro ZŠ Stoliňskou BJ/1762/2020   

7 Souhlas s uzavřením Darovací smlouvy na poskytnutí finančních 

prostředků pro potřeby údržby městské zeleně 

BJ/1805/2020   

8 Rozpočtové opatření č. 76 MČ Praha 20 na rok 2020 – vratka dočasně 

převedených finančních prostředků z důvodu konání voleb do horní 

komory Parlamentu ČR ve výši 650,0 tis. Kč 

BJ/1798/2020   

9 Rozpočtové opatření č. 77 MČ Praha 20 na rok 2020 - přesun 

finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (OMH) ve výši 350,0 tis. 

Kč 

BJ/1804/2020   

10 Změna Pravidel Rady městské části Praha 20 pro používání znaku 

městské části Praha 20 (dále jen „znak městské části“) 

BJ/1797/2020   

11 Aktualizace Pravidel pro používání loga městské části Praha 20 BJ/1803/2020   

12 Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca 2498 

m2, KN parc. č. 1984 o výměře cca 560 m2 a KN parc. č. 1991 o 

výměře cca 913 m2, KN parc. č. 1981/4 o výměře cca 310 m2 a KN a 

parc. č. 1987/1 o výměře cca 466 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec 

Praha, za účelem pořádání akce Adventní trhy 2020 

BJ/1785/2020   

13 Záměr směny obecního pozemku parc. č. 4424/2 a parc. č. 4424/3 za 

pozemek parc. č. 4423/40 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 

BJ/1790/2020   

14 Revokace části usnesení RMČ Praha 20 č. RMC/75/15/1441/20 ze dne 

23.10.2020 - Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 

S/120/17/0106 a č. S/120/17/0118 uzavřené dne 20. 12. 2017 

BJ/1788/2020   

16 Nájemné za pronájem prostor sloužících k podnikání s ohledem na 

vyhlášení nouzového stavu na základě unesení vlády České republiky ze 

dne 30. září 2020 č. 957 

BJ/1800/2020   



21 Stanovisko ke společnému řízení stavby „Rekonstrukce ČSOV, ul. 

Češovská (087) Praha 20“ 

BJ/1793/2020   

22 Stanovisko ke společnému řízení stavby „Přístavba, nástavba a stavební 

úpravy RD č. p. 1055/15 na poz. p. č. 2407 Horní Počernice“ 

BJ/1794/2020   

23 Stanovisko ke společnému řízení stavby „Nabíjecí stanice pro 

elektromobily, ul. Náchodská, Horní Počernice“ 

BJ/1795/2020   

24 Stanovisko ke stavebnímu řízení stavby „Doplnění VO o 1 ks stožáru v 

ul. Lukavecká“ na pozemku KN parc. č. 3889 v k.ú. Horní Počernice, 

obec Praha 

BJ/1796/2020   

26 Stanovisko ke společnému řízení stavby „Garáž a oplocení na pozemku 

parc. č. 953 k RD Otovická č. p. 394/77 Horní Počernice“ 

BJ/1802/2020   

 


