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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

17. zasedání

číslo ZMC/17/1/0249/20
ze dne 21.12.2020

Návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2021 a návrh střednědobého
rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2026 - (3.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

upravený návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2021 dle předložených příloh s celkovým
objemem příjmů ve výši 150 502,6 tis. Kč, celkovým objemem výdajů ve výši 220
262 tis. Kč a plánovaným schodkem ve výši 69 759,4 tis. Kč. Schodek je kryt třídou
8 - financování.

• příloha č. 1: důvodová zpráva - komentář

• příloha č. 2: rozpočet MČ Praha 20 na rok 2021 (rozpis výdajů)

• příloha č. 3: investice zařazené do rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2021

• příloha č. 4.:počet zaměstnanců a objem prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha a

                    příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 20

• příloha č. 5: rozpočet účelového fondu MČ Praha 20 (Sociální fond) na rok 2021

• příloha č. 6: plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2021

• příloha č. 7: výše příspěvků pro příspěvkové právnické osoby (organizace) na rok 2021

2. schvaluje

 návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2026 dle přílohy č. 8 tohoto
materiálu

3. schvaluje

návrh na zmocnění Rady MČ Praha 20 k provádění rozpočtových opatření na rok 2021 dle
přílohy č. 9 tohoto materiálu
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4. ukládá

vyvěsit na úřední desku schválený rozpočet MČ Praha 20 na rok 2021 včetně důvodové zprávy
(komentář) a příloh č. 2 - 7 tohoto materiálu a návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do
roku 2026 dle přílohy č. 8 tohoto materiálu

4.1 Zodpovídá: Bc. Ivana Vlasáková, Termín: 20.01.2021
Vedoucí ekonomického odboru

5. ukládá

zasílat k informaci všem členům ZMČ Praha 20 a všem členům Finančního výboru ZMČ Praha
20 návrhy všech rozpočtových opatření schvalovaných RMČ a ZMČ, a to před jejich schválením
v příslušném orgánu

5.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 01.01.2021

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1924/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

17. zasedání

číslo ZMC/17/3/0246/20
ze dne 21.12.2020

Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice, spolek, o
poskytnutí individuální dotace na podporu sportu a celoročních
sportovních aktivit v TJ Sokol Horní Počernice, spolek, podpora
provozu a údržby sportovišť TJ Sokol v roce 2020 - (3.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice, spolek, o individuální dotaci na podporu
sportu a celoročních sportovních aktivit v TJ Sokol Horní Počernice, spolek, podpora provozu
a údržby sportovišť TJ Sokol v roce 2020 ve výši 900.000,- Kč a usnesení RMČ

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Tělovýchovné jednotě Sokol Horní Počernice,
spolek, na podporu sportu a celoročních sportovních aktivit v TJ Sokol Horní Počernice, spolek,
podpora provozu a údržby sportovišť TJ Sokol v roce 2020 ve výši 680.000,- Kč, a to na osobní,
materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2020/0078

4. souhlasí

s usnesením RMČ Praha 20 č. RMC/68/10/1310/20 ze dne 3.8.2020

5. ukládá

informovat Tělovýchovnou jednotu Sokol Horní Počernice, spolek, o usnesení ZMČ

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 23.12.2020
Člen rady
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6. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20
s Tělovýchovnou jednotou Sokol Horní Počernice, spolek, Chvalkovická 2031/47, 193 00 Praha
9 - Horní Počernice, IČO: 00538647, na podporu sportu a celoročních sportovních aktivit v TJ
Sokol Horní Počernice, spolek, podpora provozu a údržby sportovišť TJ Sokol v roce 2020

6.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 23.12.2020
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 13, Proti: 1, Zdržel se: 4 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta

Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
zpracoval: Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/1931/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

17. zasedání

číslo ZMC/17/4/0247/20
ze dne 21.12.2020

Zrušení usnesení č. ZMC/6/15/0124/19 ze dne 23.9.2019 ve věci
návrhu systému peněžitého plnění poskytovaných členům výborů ZMČ
a komisí RMČ a schválení poskytnutí daru Nemocnici Na Bulovce, IČO:
00064211, se sídlem Budínova 67/2, 180 00 Praha 8 - (3.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložený jmenný seznam fyzických osob, které nejsou členy Zastupitelstva MČ, tvořící
neveřejnou přílohu tohoto usnesení, včetně výše navrhované odměny za výkon jejich funkce
ve výborech ZMČ a komisích RMČ v roce 2020.

2. schvaluje

poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva MČ, dle
předloženého jmenného seznamu tvořícího neveřejnou přílohu tohoto usnesení, včetně výše
navrhované odměny za výkon jejich funkce ve výborech ZMČ a komisích RMČ v roce 2020.
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3. ukládá

OE ve spolupráci s OKÚ vyplacení schváleného peněžitého plnění fyzickým osobám v nejbližším
výplatním termínu.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.01.2021

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1934/2020
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

17. zasedání

číslo ZMC/17/6/0248/20
ze dne 21.12.2020

Záměr úplatného nabytí spoluvlastnického podílu id 41/48 pozemku
KN parc. č. 1858/4, KN parc. č. 4490/1 a KN parc. č. 4491/2 v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha - (4.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- úplatné nabytí spoluvlastnického podílu id 36/48 pozemku KN parc. č. 1858/4 o výměře

103 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, pozemku KN

parc. č. 4490/1 o výměře 68 m2, druh pozemku – ovocný sad a pozemku KN parc. č. 4491/2

o výměře 242 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití neplodná půda vše v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha, za kupní cenu ve výši 108.790,-   Kč, z vlastnictví XXXX XXXXXX
XXXXXXXXX.

- úplatné nabytí spoluvlastnického podílu id 5/48 pozemku KN parc. č. 1858/4 o výměře

103 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, pozemku KN

parc. č. 4490/1 o výměře 68 m2, druh pozemku – ovocný sad a pozemku KN parc. č. 4491/2

o výměře 242 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití neplodná půda vše v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha, za kupní cenu ve výši 15.110,-   Kč, z vlastnictví XXXX XXXX
XXXX XXXXXXXXX

- uzavření kupní smlouvy s XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

2. ukládá

- předložit kupní smlouvu smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 15.02.2021
Starosta

3. ukládá

- zahájit jednání ve věci úplatného nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům KN  v  lokalitě
Zábrodí parc. č. 4415/7, 4416/1, 4416/2, 4416/4
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- předložit zastupitelům informaci v souvislosti s LV 1255

3.1 Zodpovídá: RMČ

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání: BJ/1932/2020


