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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

128. schůze

číslo RMC/128/1/2263/21
ze dne 12.12.2021

Termíny jednání RMČ a ZMČ Praha 20 v I. pololetí roku 2022 - (1.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- plánované termíny jednání RMČ Praha 20:
7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 25.3., 8.4., 22.4, 6.5., 20.5., 3.6. a 17.6.2022

- plánované termíny jednání ZMČ Praha 20:
24.1., 21.3., 20.6.2022

2. ukládá

zajistit zveřejnění plánovaných termínů zasedání ZMČ Praha 20 na webu městské části

2.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 17.12.2021

3. ukládá

informovat zastupitele o plánovaných termínech jednání RMČ a ZMČ Praha 20

3.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 17.12.2021

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/2795/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

128. schůze

číslo RMC/128/10/2272/21
ze dne 12.12.2021

Žádost Tenisového klubu Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, o
poskytnutí individuální dotace na podporu celoročních sportovních
aktivit pobočného spolku Tenisového klubu Sokol Horní Počernice
a podporu provozu a údržby tenisového areálu v Praze - Horních
Počernicích, ul. Otovická - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

• žádost Tenisového klubu Sokol Horní Počernice, pobočný spolek o individuální dotaci na
podporu celoročních sportovních aktivit pobočného spolku Tenisového klubu Sokol Horní
Počernice a podporu provozu a údržby tenisového areálu v Praze - Horních Počernicích,
ul. Otovická ve výši 50.000,- Kč

• doporučení Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit formou karty projektu Komise
RMČ Praha 20

• kartu projektu ÚMČ Praha 20

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Tenisovému klubu Sokol Horní Počernice, pobočný
spolek, na podporu celoročních sportovních aktivit pobočného spolku Tenisového klubu Sokol
Horní Počernice a podporu provozu a údržby tenisového areálu v Praze - Horních Počernicích,
ul. Otovická ve výši 30.000,- Kč, a to na osobní a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2021/0067

4. ukládá

informovat Tenisový klub Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, o usnesení Rady městské
části Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na podporu celoročních
sportovních aktivit pobočného spolku Tenisového klubu Sokol Horní Počernice a podporu
provozu a údržby tenisového areálu v Praze - Horních Počernicích, ul. Otovická

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 17.12.2021
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20
s Tenisovým klubem Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, Otovická 2865/109, 193 00 Praha
9 - Horní Počernice, IČO: 05645361, na podporu celoročních sportovních aktivit pobočného
spolku Tenisového klubu Sokol Horní Počernice a podporu provozu a údržby tenisového areálu
v Praze - Horních Počernicích, ul. Otovická

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 17.12.2021

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/2799/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

128. schůze

číslo RMC/128/11/2273/21
ze dne 12.12.2021

Žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,
z.s. o individuální dotaci na obnovu a pořízení vybavení, údržbu
Chvalského lomu, okolí kluboven a samotných kluboven, kvalifikace a
vzdělávání vedoucích, dopravu na výjezdní zasedání - (3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o individuální dotaci na
obnovu a pořízení vybavení, údržbu Chvalského lomu, okolí kluboven a samotných kluboven,
kvalifikace a vzdělávání vedoucích, dopravu na výjezdní zasedání ve výši 49.000,- Kč

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní
Počernice, z.s. na obnovu a pořízení vybavení, údržbu Chvalského lomu, okolí kluboven a
samotných kluboven, kvalifikace a vzdělávání vedoucích, dopravu na výjezdní zasedání ve výši
49.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2021/0066

4. ukládá

informovat spolek Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o usnesení RMČ
Praha 20 ve věci poskytnutí dotace na obnovu a pořízení vybavení, údržbu Chvalského lomu,
okolí kluboven a samotných kluboven, kvalifikace a vzdělávání vedoucích, dopravu na výjezdní
zasedání

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 17.12.2021

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., Na Chvalské tvrzi 860/4,
193 00, Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 63834910, na obnovu a pořízení vybavení, údržbu
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Chvalského lomu, okolí kluboven a samotných kluboven, kvalifikace a vzdělávání vedoucích,
dopravu na výjezdní zasedání

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 17.12.2021

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/2767/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

128. schůze

číslo RMC/128/12/2274/21
ze dne 12.12.2021

Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o finanční dar na
činnost Klubu seniorů - (3.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o poskytnutí finančního daru ve výši
10.000,- Kč na činnost Klubu seniorů

2. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice
na financování činnosti Klubu seniorů

3. schvaluje

darovací smlouvu č. S/30/2021/0068

4. ukládá

informovat žadatele, Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, o usnesení Rady městské
části Praha 20 ve věci poskytnutí finančního daru na činnost Klubu seniorů

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 17.12.2021
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5. ukládá

uzavřít se Střediskem křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, 193 00
Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 69780145, smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši
10.000,- Kč na činnost Klubu seniorů

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 17.12.2021

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/2804/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

128. schůze

číslo RMC/128/13/2275/21
ze dne 12.12.2021

Realizace boulodromu v rámci Hřiště Ratibořická - (3.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

realizaci boulodromu v rámci Hřiště Ratibořická

2. ukládá

objednat realizaci boulodromu v rámci Hřiště Ratibořická u společnosti LOCAL TRAIL s.r.o.,
Bělehradská 55/15, 140 00 Praha 4, IČ 08170991, za cenu 100 000 Kč

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 13.12.2021

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/2810/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

128. schůze

číslo RMC/128/14/2276/21
ze dne 12.12.2021

Žádost o převzetí záštity TJ Sokol Horní Počernice na akci Novoroční
běh - (3.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s použitím znaku městské části Praha 20 při pořádání akce Novoroční běh Horními
Počernicemi, pořádaného spolkem TJ Sokol Horní Počernice, spolek, se sídlem Chvalkovická
2031/47, Praha 9, Horní Počernice, 193 00, IČ: 00538647, pro účely propagace akce a městské
části před a při konání akce a umístěním znaku na diplomech pro účastníky běhu, vhodným
způsobem;
- s převzetím záštity nad uvedenou akcí
- se zapůjčením mobilních zábran po dobu pořádání akce
- se zajištěním dvou strážníků pro zajištění bezpečnosti při konání akce

2. ukládá

zveřejnit informace o konání akce na webu a sociálních sítích městské části Praha 20

2.1 Zodpovídá: Odbor informatiky Termín: 15.12.2021
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3. ukládá

zajistit umístění mobilních zábran v počtu 6ks na vhodná místa dle domluvy s pořadatelem

3.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 31.12.2021

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Viktor Kazda, Vedoucí kanceláře úřadu
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/2812/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

128. schůze

číslo RMC/128/15/2277/21
ze dne 12.12.2021

Návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 -
(4.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

upravený program 24. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 dne 20.12.2021 od
17:00 hodin ve Chvalské stodole v Horních Počernicích dle přílohy č. 1

2. ukládá

připravit 24. zasedání ZMČ Praha 20 dle schváleného návrhu programu

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 20.12.2021
Starosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/2796/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

128. schůze

číslo RMC/128/2/2264/21
ze dne 12.12.2021

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 2021 - (1.02)

Rada 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 2021

2. navrhuje

předložení uvedeného jmenného seznamu osob spolu s navrženými odměnami k vyplacení
za výkon funkce ve výborech ZMČ nebo komisích RMČ ke chválení ZMČ na jeho zasedání
konaném dne 20.12.2021.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 20.12.2021
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Tajemník
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/2805/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

128. schůze

číslo RMC/128/3/2265/21
ze dne 12.12.2021

Směna obecního pozemku parc. č. 3763/2 za pozemek parc. č. 3362/3
vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (1.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se směnou obecního pozemku parc. č. 3763/2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– jiná plocha, o výměře 45 m2, odděleného od pozemku parc. č. 3763, druh pozemku – ostatní

plocha, způsob využití – ostatní komunikace, o výměře 7718 m2, v k. ú. Horní Počernice, na
základě GP č. 5711-157/2020 ze dne 27. 11. 2020, za pozemek parc. č. 3362/3, druh pozemku

– ostatní plocha, způsob využití – zeleň, o výměře 2 m2 v k. ú. Horní Počernice, ve vlastnictví
XXXXX X XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX s doplatkem za rozdíl výměr směňovaných

pozemků (43 m2) ve prospěch MČ Praha 20 ve výši 323.790,- Kč  tj. 7.530,- Kč/m2.

- s uzavřením směnné smlouvy s XXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX

2. ukládá

- předložit záměr směny obecního pozemku parc. č. 3763/2, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – jiná plocha, o výměře 45 m2, odděleného od pozemku parc. č. 3763, druh

pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, o výměře 7718 m2, v k. ú.
Horní Počernice, na základě GP č. 5711-157/2020 ze dne 27. 11. 2020, za pozemek parc. č.

3362/3, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň, o výměře 2 m2 v k. ú. Horní
Počernice, ve vlastnictví XXXXX X XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX s doplatkem za rozdíl
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výměr směňovaných pozemků (43 m2)  ve prospěch MČ Praha 20 ve výši 323.790,- Kč  tj.

7.530,- Kč/m2, k projednání v ZMČ Prahy 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.12.2021

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/2806/2021
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

128. schůze

číslo RMC/128/4/2266/21
ze dne 12.12.2021

Rozpočtové opatření č. 105 MČ Praha 20 na rok 2021 – poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT z OP VVV
v rámci výzvy "Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ III“ ve výši 149,1 tis. Kč - (1.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 105 MČ Praha 20 na rok 2021

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT z OP  VVV v rámci výzvy
"Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ III“

ve výši 149,1 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci toto rozpočtové opatření na nejbližším jednání Zastupitelstva MČ

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.03.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/2807/2021



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

128. schůze

číslo RMC/128/5/2267/21
ze dne 12.12.2021

Rozpočtové opatření č. 106 MČ Praha 20 na rok 2021 – poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT z OP VVV
v rámci výzvy "Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ III“ ve výši 724,1 tis. Kč - (1.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 106 MČ Praha 20 na rok 2021

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT z OP  VVV v rámci výzvy
"Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ III“

ve výši 724,1 tis. Kč

2. ukládá

předložit k informaci toto rozpočtové opatření na nejbližším jednání Zastupitelstva MČ

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.03.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/2808/2021



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

128. schůze

číslo RMC/128/6/2268/21
ze dne 12.12.2021

Rozpočtové opatření č. 107 MČ Praha 20 na rok 2021 – přesun
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ ve výši 100,0 tis. Kč
(realizace boulodromu Horní Počernice) - (1.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 107 MČ Praha 20 na rok 2021

přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (realizace boulodromu Horní Počernice)

ve výši 100,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit k informaci toto rozpočtové opatření na nejbližší jednání Zastupitelstva MČ

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.03.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/2811/2021



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

128. schůze

číslo RMC/128/7/2269/21
ze dne 12.12.2021

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě S/50/2017/0006 - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/50/2017/0006 ze dne 14. 11. 2017 na zpracování
dokumentace pro územní řízení – "Cyklostezka Horní Počernice ulicí Ve Žlíbku; úseku hranice
k. ú. Běchovice – ulice K Berance" se společností Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07
Liberec, IČ 48266230

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. S/50/2017/0006 se společností Valbek, spol. s r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 20.12.2021

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2522/2021



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

128. schůze

číslo RMC/128/8/2270/21
ze dne 12.12.2021

Informace o plnění úkolu z usnesení rady číslo RMC/127/30/2259/21
ze dne 3. 12. 2021, kterým se OŽPD ukládá předložit návrh
poptávkového řízení na zhotovitele návrhu opatření na zlidnění
dopravy na Chvalech - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

návrh změní poptávkového řízení na zhotovení návrhu opatření na zklidnění Chval v tomto
rozsahu:

• Zhotovení návrhu opatření na zklidnění dopravy na Chvalech (území ohraničené ulicemi
Slatiňanská – Božanovská – Náchodská – Hartenberská) tak, aby nedošlo k převedení
dopravy na přetíženou Náchodskou ulici a zásahům do tras MHD (dále jen „návrh“)

• Zapracování připomínek PCR ČR, správců komunikace a silničního správního úřadu, které
budou vzneseny v rámci připomínkového řízení k návrhu

• Prezentace návrhu na veřejném projednání na jaře 2022
• Zapracování relevantních připomínek k návrhu z veřejného projednání

Termín odevzdání: do 2 měsíců od zaslání objednávky vítězi poptávkového řízení



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

2. ukládá

neprodleně oslovit minimálně 3 společnosti specializující se na projektování
dopravních opatření, aby podaly své nabídky.

2.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 14.12.2021

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2797/2021



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

128. schůze

číslo RMC/128/9/2271/21
ze dne 12.12.2021

Žádost spolku SHM Klub Praha - Počernice, z.s. o individuální dotaci na
projekt "V Počernicích není nuda" - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

• žádost spolku SHM Klub Praha - Počernice, z.s. o individuální dotaci na projekt "V
Počernicích není nuda" ve výši 46.888,- Kč

• doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové a kartu projektu Komise
RMČ Praha 20

• kartu projektu ÚMČ Praha 20

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku SHM Klub Praha - Počernice, z.s. na projekt
"V Počernicích není nuda" ve výši 46.888,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. S/30/2021/0064

4. ukládá

informovat spolek SHM Klub Praha - Počernice, z.s. o usnesení Rady městské části Praha 20
ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na projekt "V Počernicích není nuda"

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 17.12.2021



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

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu se  spolkem SHM Klub Praha - Počernice, z.s., Mezilesí 1028/13,
193 00  Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 22907700, o poskytnutí individuální dotace na
podporu projektu "V Počernicích není nuda" ve výši 46.888,- Kč

5.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 17.12.2021

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Eva Alexová
místostarostka

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/2756/2021


