
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 

Program jednání 

 

Rada městské části Praha 20 83. jednání 18.12.2020 

 

Pořadí Věc Číslo tisku 
Kód 

kontroly 

 Zahájení   

 Schválení programu   

 Obecná diskuse k materiálům zařazeným do programu jednání 

Rady 
  

1 Přidělení úkolů z 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 

20 dne 7.12.2020 

BJ/1927/2020 1.01 

2 Uzavření smlouvy o dílo na opravu zatékání do suterénu 

knihovny 

BJ/1948/2020 1.02 

4 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 „Zavírání Vánoc“ 

BJ/1926/2020 2.02 

6 Doplnění člena Komise kultury a zahraniční spolupráce BJ/1936/2020 2.04 

7 Informace: záměr úplatného nabytí pozemku KN parc. č. 

5/2 a stavby umístěné na pozemku, budovy č.p. 16, vše v 

k. ú. Horní Počernice, obec Praha 

BJ/1947/2020 2.05 

8 Žádost kapely ShizzleOrchestra o poskytnutí finančního 

daru na činnost kapely 

BJ/1935/2020 2.06 

9 Pronájem části NP o výměře cca 36,6 m2 umístěném v 

budově bez čp/če na pozemku KN parc. č. 786/137 v k. ú. 

Horní Počernice, obec Praha 

BJ/1940/2020 2.07 

10 Pronájem části pozemku KN parc. č. 3799 a části plochy 

kamenné stěny v severovýchodní části areálu Chvalské 

tvrze vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 

BJ/1939/2020 2.08 

11 Žádost ředitelky Kulturního centra Horní Počernice o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu 

dezinfekčních prostředků zakoupených ve spojitosti s 

epidemií Covid-19 a pořízení dezinfekčních stojanů do 

budov Kulturního centra 

BJ/1930/2020 2.09 

12 Zřízení účtu na dlouhodobé investice BJ/1942/2020 2.10 

13 Návrh na vyřazení majetku MČ Praha 20 + návrh na 

prodloužení doby použitelnosti (odpisování) 

BJ/1925/2020 2.11 

14 Rozpočtové opatření č. 93 MČ Praha 20 na rok 2020 – 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

na akci Místní akční plán II vzdělávání MČ Praha 20 

(MAP II)ve výši 1 710,0 tis. Kč 

BJ/1941/2020 2.12 



15 Záměr bezúplatného nabytí pozemku KN parc. č 

2145/107, pozemku KN parc. č. 2145/109 a stavby 

komunikace, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 

BJ/1945/2020 2.13 

16 Schválení poskytnutí jednorázového finančního daru jako 

projevu ocenění za přínos při rozvoji městské části v roce 

2020 

BJ/1944/2020 2.14 

17 návrh na výplatu peněžitého plnění fyzickým osobám, 

které nejsou členy zastupitelstva MČ Praha 20, za výkon 

funkce členů výborů ZMČ a komisí RMČ za rok 2020 

BJ/1952/2020 2.15 

18 Bezplatná psychologická poradna BJ/1914/2020 3.01 

19 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k 

pozemkům v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z důvodu 

stavby "Přeložka STL plynovodu", se společností Pražská 

plynárenská Distribuce, a.s. 

BJ/1937/2020 3.02 

20 Souhlas s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o zajištění 

a naplnění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským č. APSS 

ČR/OSA/326/2019 

BJ/1943/2020 3.03 

21 Stanovisko ke společnému řízení řízení stavby „PID 

Božanovská, zast. Xaverovský Háj, Ke Xaverovu, Praha 

20, č. akce 2960125“ 

BJ/1951/2020 3.04 

23 Stanovisko ke společnému řízení stavby „RD na poz. p. č. 

4262/4 Horní Počernice" 

BJ/1949/2020 3.06 

24 Stanovisko k umístění stavby "Přípojka vodovodu a 

kanalizace" k pozemku p. č. 1647/1 v Horních 

Počernicích 

BJ/1950/2020 3.07 

25 Veřejná sbírka na pomoc osiřelým dětem z Horních 

Počernic 

BJ/1953/2020 4.01 

 


