
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 

Program jednání 

 

Rada městské části Praha 20 135. jednání 21.01.2022 

 

Pořadí Věc Číslo tisku 
Kód 

kontroly 

 Zahájení   

 Schválení programu   

 Obecná diskuse k materiálům zařazeným do 

programu jednání Rady 

  

1 Provoz mateřských škol v období hlavních 

(letních) prázdnin v roce 2022. 

BJ/0031/2022 1.01 

2 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 

S/120/19/0145 ze dne 6.12.2019 

BJ/0029/2022 1.02 

3 Pronájem a záměr pronájmu 2. nadzemního 

podlaží budovy Náchodská č. p. 868 v k. ú. 

Horní Počernice 

BJ/0030/2022 1.03 

4 Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 

4320/1 o výměře cca 55 m2 u koupaliště v k. ú. 

Horní Počernice, obec Praha 

BJ/0028/2022 1.04 

5 Rozpočtové opatření č. 3 MČ Praha 20 na rok 

2022 – zapojení nevyčerpaných finančních 

prostředků z doplatku podílu z obdrženého 

odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 

technických herních zařízení ve výši 2 219,4 

tis. Kč 

BJ/0025/2022 1.05 

6 Přehled přijatých darů příspěvkovými 

organizacemi v období od 1.7. 2021 do 

31.12.2021. 

BJ/0038/2022 1.06 

7 Výsledek výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu "Tisk periodika 

Městské části Praha 20 s názvem 

Hornopočernický zpravodaj" 

BJ/0041/2022 1.07 

8 Výsledek výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu "Dokumentace pro 

územní řízení – "Severovýchodní pražská 

cyklomagistrála - trasa vedoucí přes katastr 

obce Horní Počernice" – I. etapa" 

BJ/0042/2022 1.08 

9 Dodatek č. 9 ke smlouvě o převzetí a 

odstranění odpadu na zařízení zhotovitele se 

společností FCC Česká republika, s.r.o. 

BJ/0019/2022 2.01 

10 Úprava provozu na pozemních komunikacích v 

Horních Počernicích z důvodu demolice 

stávajících železničních mostů a výstavy mostů 

nových v rámci stavby "Optimalizace 

BJ/0020/2022 2.02 



železniční trati Vysočany (včetně) - Mstětice 

(mimo)" 

11 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 - 

seznámení s výsledky poptávkového řízení 

BJ/0021/2022 2.03 

13 Stanovisko k územnímu řízení stavby „Posun 

přípojkového pilíře“ u rodinného domu č. p. 

1996/22, k. ú. Horní Počernice 

BJ/0032/2022 2.05 

14 Stanovisko k umístění stavby "Praha 20 – 

Horní Počernice, Stoliňská p. č. 4437, kNN" 

BJ/0033/2022 2.06 

15 Stanovisko k umístění stavby "Praha 20 – 

Horní Počernice, Stoliňská p. č. 4444/1, nové 

kNN" 

BJ/0035/2022 2.07 

16 Stanovisko ke společnému řízení stavby 

„Novostavba rodinného domu na poz. p. č. 

543/2, k. ú. Horní Počernice“ 

BJ/0036/2022 2.08 

17 Stanovisko ke společnému řízení stavby 

„Novostavba rodinného domu na poz. p. č. 

4048/2, k. ú. Horní Počernice“ 

BJ/0037/2022 2.09 

18 Rekonstrukce mostu nad D0 nad Chlumeckou 

v roce 2022 

BJ/0026/2022 2.10 

19 Zjišťovací řízení k záměru "D11 rozšíření 

odpočívky Beranka, km 2,8, vpravo" 

BJ/0039/2022 2.11 

20 Informace o provádění doplňkového 

geotechnického průzkumu v rámci projektové 

přípravy záměru SOKP 520 Březiněves - 

Satalice 

BJ/0040/2022 2.12 

21 Sekání travnatých porostů na území Horních 

Počernic pro rok 2022 

BJ/0027/2022 2.13 

22 Aktuální informace o akci "Bystrá č. a. 

999547" (podjezd Bystré pod železniční tratí) 

BJ/0043/2022 2.14 

23 Žádost spolku Klub historických vozidel Horní 

Počernice z.s., o poskytnutí finančního daru na 

pořádání akce "VETERAN PÁRTY 2022" 

BJ/0011/2022 3.01 

24 Aktualizace Zásad tvorby a použití Sociálního 

fondu městské části Praha 20 

BJ/0034/2022 4.01 

 


