
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 

Program jednání 

 

Rada městské části Praha 20 119. jednání 08.10.2021 

 

Pořadí Věc Číslo tisku 
Kód 

kontroly 

 Zahájení   

 Schválení programu   

 Obecná diskuse k materiálům zařazeným do 

programu jednání Rady 
  

1 Návrh na vyřazení majetku MČ Praha 20 BJ/2600/2021 1.01 

2 Jmenování hlavní inventarizační a škodní 

komise, jmenování dílčích inventarizačních 

komisí pro provedení inventarizace majetku a 

závazků k 31.12.2021, plán inventur k 

provedení inventarizace majetku a závazků k 

31.12.2021 

BJ/2610/2021 1.02 

3 Žádost ředitelky Místní veřejné knihovny, Praha 

9 – Horní Počernice, Náchodská 754, o přesun 

mezi kategoriemi závazného mzdového 

ukazatele roku 2021. 

BJ/2611/2021 1.03 

4 Informace o písařské chybě v usnesení 

RMC/113/3/2007/21 

BJ/2617/2021 1.04 

5 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

S/20/2017/0040 

BJ/2586/2021 1.05 

6 Žádost ředitelky Mateřské školy „U Rybníčku“, 

Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115, 

o souhlas s posílením fondu investic převodem z 

rezervního fondu a s následným čerpáním 

finančních prostředků z fondu investic. 

BJ/2619/2021 1.06 

8 Žádost Základní umělecké školy, Ratibořická 

30, Praha 9 - Horní Počernice o poskytnutí 

finančního daru na pořádání mezinárodního 

hudebního projektu "ABBA" 

BJ/2609/2021 1.08 

9 Pořízení vánočního osvětlení BJ/2630/2021 1.09 

10 Rozpočtové opatření č. 79 MČ Praha 20 na rok 

2021 – přesun finančních prostředků v rámci 

rozpočtu MČ – terénní úpravy parku Jizbická ve 

výši 100,0 tis. Kč 

BJ/2629/2021 1.10 

11 Rozpočtové opatření č. 80 MČ Praha 20 na rok 

2021 – přesun finančních prostředků v rámci 

rozpočtu MČ – vánoční osvětlení ve výši 454,3 

tis. Kč 

BJ/2632/2021 1.11 

12 Bytové domy – Rezidence Čertousy, Praha 20 – 

Horní Počernice 

BJ/2627/2021 1.12 



16 Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu "Sekání travnatých porostů na 

území Horních Počernic pro rok 2021" 

BJ/2615/2021 2.04 

17 Žádost Centra LOCIKA, z.ú. o poskytnutí 

individuální dotace na podporu cílové skupiny - 

osoby ohrožené sociálním vyloučením se 

zaměřením na služby pro oběti domácího násilí 

BJ/2621/2021 2.05 

18 Žádost organizace Semiramis, z.ú. o 

individuální dotaci na projekt "Terénní program 

Horní Počernice" 

BJ/2541/2021 2.06 

19 Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální 

dotaci na projekt "HoPo - provozní náklady 

sociální služby" 

BJ/2539/2021 2.07 

20 Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální 

dotaci na projekt "Křižovatka - provozní 

náklady sociální služby" 

BJ/2540/2021 2.08 

21 Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí 

individuální dotace na podporu Domova pro 

seniory Bethesda 

BJ/2542/2021 2.09 

22 Žádost Diakonie Církve bratrské o poskytnutí 

individuální dotace na podporu chráněného 

bydlení na Xaverově 

BJ/2543/2021 2.10 

23 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci 

na projekt "ŠKOLIČKA – školka na nečisto - 

adaptační program a letní prázdninové 

příměstské tábory" 

BJ/2544/2021 2.11 

24 Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci 

na projekt "Mumraj je vícegenerační dům" 

BJ/2545/2021 2.12 

25 K návrhu ing. Jiřího Patrovského, občana 

Horních Počernic, ke snížení rychlosti na dálnici 

D11 na 80 km/hodinu 

BJ/2624/2021 2.13 

27 Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní 

Počernice o individuální dotaci na podporu 

sociální služby Azylový dům Střediska 

křesťanské pomoci Horní Počernice 

BJ/2547/2021 2.15 

28 Návrh na přidělení bytu č.6 v DPS Třebešovská 

17 

BJ/2634/2021 2.16 

29 Žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů 

Praha - Chvaly o individuální dotaci na podporu 

celoroční činnosti SDH Chvaly v roce 2021 

BJ/2551/2021 3.01 

30 Výsledek výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu "Pásková knihovna 

včetně police a pásek" 

BJ/2614/2021 3.02 

31 Schválení upravených pravidel pro 

elektronickou komunikaci s MČ Praha 20. 

BJ/2631/2021 3.03 

32 Žádost o souhlas s užitím znaku městské části 

na propagačních materiálech určených k 

propagaci akce "Hasičský ples" 

BJ/2602/2021 3.04 



33 Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu "Personální, mzdový a 

docházkový informační systém Úřadu městské 

části Praha 20" 

BJ/2604/2021 3.05 

34 Žádost o finanční dar na činnost Svazu 

postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., 

základní organizace Horní Počernice 

BJ/2628/2021 3.06 

35 Žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s. o 

poskytnutí finančního daru na dopravu na 

semifinále poháru mládeže FAČR 

BJ/2625/2021 3.07 

36 Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní 

Počernice, spolek, o poskytnutí individuální 

dotace na podporu celoročních sportovních 

aktivit a podporu provozu a údržby sportovišť 

TJ Sokol Horní Počernice, spolek v roce 2021 

BJ/2633/2021 3.08 

 


