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Zastupitelstvo městské části
Praha 20

28. jednání dne 02.05.2022

Složka

3.04
Návrh na

projednání v ZMČ č.

ZN 4
BJ/0214/2022

předkládá: Mgr. Petr Měšťan
Starosta

Podpis:

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška
Vedoucí OHSI

Podpis:

Věc: Výpůjčka části obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca 2498 m2, KN
parc. č. 1984 o výměře cca 560 m2 a KN parc. č. 1991 o výměře cca 913 m2, KN
parc. č. 1981/4 o výměře cca 310 m2 a KN a parc. č. 1987/1 o výměře cca 466
m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem pořádání Svatoludmilské
pouti 2022

Obsah: Příloha č.1: Duvodova_zprava_
Příloha č.2: orofotomapa_predmet_vypujcky
Příloha č.3: Smlouva_o_vypujcce_-_Svatoludmilska_pout_2021
Příloha č.4: zadost_-_Svatoludmilska_pout_2022
Příloha č.5: Vyjadreni_OMH_k_zadosti

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 20

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

1) schvaluje

- výpůjčku části pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca 2498 m2, KN parc. č. 1984

o výměře cca 560 m2 a KN parc. č. 1991 o výměře cca 913 m2, KN parc. č. 1981/4 o výměře

cca 310 m2 a KN a parc. č. 1987/1 o výměře cca 466 m2 vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha Chvalskému zámku p. o., na dobu určitou od 12. 9. do 19. 9. 2022, za účelem
pořádání Svatoludmilské pouti 2022

- uzavření smlouvy o výpůjčce s Chvalským zámkem p.o.

- bezplatné zapůjčení technického vybavení v rozsahu: 15 stánků, 24 stolů + 3 stoly
(z radniční zahrady), 18 lavic + 6 lavic (z radniční zahrady) a 6 ks velkých lavic (délka 350
cm) a 10 sudů na odpad, včetně jeho následné likvidace

2) ukládá

 předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu.

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



1. Zodpovídá: Starosta, Mgr. Petr Měšťan
Termín:    09.09.2022 Kontrolní termín:    

3) ukládá

zajistit bezplatné zapůjčení technického vybavení na akci Svatoludmilská pouť 2022
v rozsahu: 15 stánků, 24 stolů + 3 stoly (z radniční zahrady), 18 lavic + 6 lavic (z radniční
zahrady) a 6 ks velkých lavic (délka 350 cm) a 10 sudů na odpad, včetně jeho následné
likvidace

1. Zodpovídá: Starosta, Mgr. Petr Měšťan
Termín:    12.09.2022 Kontrolní termín:    

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.


