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Rada městské části Praha
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112. jednání datum konání:
10.08.2021

 
čís. RMC/112/1/2004/21 - RMC/112/2/2005/21

 
 
 
 
 



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

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

112. schůze

číslo RMC/112/1/2004/21
ze dne 10.08.2021

Pronájem části pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 136 m2 před
budovou Stodoly v areálu Chvalské tvrze v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 136 m2, prostoru před budovou
Stodoly v areálu Chvalské tvrze v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, panu XXXXXXXXX
XXXXXXXX, na dobu určitou, dne 25. 9. 2021, za účelem pořádání svatební oslavy, za cenu
1.000,- Kč/předmět a doba pronájmu.

- uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXXXXX XXXXXXX

2. ukládá

- předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 25.09.2021



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

3. ukládá

- informovat o schválení pronájmu Chvalský zámek p.o.

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 18.08.2021

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
zpracoval: Mgr. Jitka Straňáková, Finanční referent
bod jednání: BJ/2477/2021



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

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

112. schůze

číslo RMC/112/2/2005/21
ze dne 10.08.2021

Žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s. o zakoupení putovního poháru
starosty a pohárů pro 1.-3. místo pro turnaj "O pohár starosty a
memoriál Pavla Krále 2021" - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s. o zakoupení putovního poháru starosty a pohárů
pro 1.-3. místo pro turnaj "O pohár starosty a memoriál Pavla Krále 2021" konaného dne
28.8.2021

2. schvaluje

• zakoupení putovního poháru starosty a pohárů pro 1.-3. místo pro turnaj "O pohár
starosty a memoriál Pavla Krále 2021" konaného dne 28.8.2021

• zakoupení pohárů - nejlepší střelec, nejužitečnější hráč, nejlepší brankář
• použití znaku městské části na propagačních materiálech turnaje

3. ukládá

informovat žadatele, SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o usnesení Rady městské části
Praha 20 ve věci zakoupení pohárů a udělení souhlasu s užitím znaku MČ na propagační
materiály turnaje

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 20.08.2021



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

4. ukládá

zakoupit putovní pohár starosty, poháry pro 1.-3. místo a  poháry - nejlepší střelec,
nejužitečnější hráč, nejlepší brankář, tj. celkem 7 ks pohárů, na turnaj "O pohár starosty a
memoriál Pavla Krále 2021" konaný dne 28.8.2021

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 23.08.2021

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/2467/2021


