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Zastupitelstvo městské části
Praha 20

28. jednání dne 02.05.2022

Složka

3.09
Návrh na

projednání v ZMČ č.

ZN 9
BJ/0209/2022

předkládá: Mgr. Petr Měšťan
Starosta

Podpis:

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška
Vedoucí OHSI

Podpis:

Věc: Stanovení jednotných podmínek propagace pro kandidující subjekty v
souvislosti s podzimními volbami 2022 do Zastupitelstva MČ Praha 20

Obsah: Příloha č.1: Duvodova_zprava_
Příloha č.2: Ortofotomapa

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 20

(č. usnesení) (zn. předkl.)
Mgr. Petr Měšťan

1) schvaluje

- v souvislosti s podzimními volbami 2022 do zastupitelstev obcí, stranám a hnutím
kandidujícím do ZMČ Praha 20 bezplatnou inzerci v Hornopočernickém zpravodaji v jednom
z čísel 7- 8, resp. 9 a to v rozsahu max. půl strany formátu A4.

2) schvaluje

- jednodenní výpůjčku části obecních pozemků KN parc. č. 1981/4, druh pozemku - ostatní

plocha, o výměře cca 310 m2, KN parc.č. 1984, druh pozemku - ostatní plocha, o výměře

cca 560 m2, KN parc. č. 1990, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca

2498 m2, KN parc. č. 1991, druh pozemku - ostatní plocha, o výměře cca 743 m2, KN parc.

č. 1987/1, druh pozemku – zastavěná plocha nádvoří, o výměře cca 326 m2 vše situované v
k. ú. Horní Počernice, obec Praha v areálu Chvalské tvrze, za účelem konání předvolebních
mítinků politických stran a hnutí, které kandidují v podzimních volbách 2022 do ZMČ Praha
20

3) schvaluje

- ceník doprovodných služeb v rozsahu:

- přípojka el. energie 1 fáze      100,- Kč bez DPH

- přípojka el. energie 3 fáze       200,- Kč bez DPH

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



- zapůjčení 1 ks stánku              600,- Kč bez DPH

- zapůjčení 1 ks stolu                   30,- Kč bez DPH

- zapůjčení 1 ks lavic                   20,- Kč bez DPH

4) konstatuje, že

- není vyhražená plocha pro vylepení volebních plakátů.

5) ukládá

- zajistit volné prostranství pro schválenou akci v termínu nahlášeného předvolebního
mítinku včetně požadovaných doprovodných služeb

Termín: dle schváleného harmonogramu předvolebních akcí

1. Zodpovídá: Starosta,

Zpracováno dne 25.04.2022
 

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


