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Věc: Žádost Domu dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, o technickou podporu na
akci "Den dětí"
Obsah: Příloha č.1: Duvodova_zprava_BJ-0242-2022.pdf
Příloha č.2: Zadost_DDM.pdf
Příloha č.3: Stanovisko_OMH_k_Den_deti.pdf
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 20
(č. usnesení)
1) bere na vědomí

(zn. předkl.)
Mgr. Petr Měšťan

žádost ředitelky Domu dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899, o
technickou podporu akce "Den dětí", která se koná dne 28.5.2022 u areálu ZŠ Ratibořická,
spočívající ve výpůjčce všech lavic, 8 sudů na odpadky, včetně likvidace odpadu, rozmístění
dopravního značení a posekání trávy u areálu ZŠ Ratibořická
2) schvaluje
technickou podporu na akci "Den dětí", která se koná dne 28.5.2022 od 13 hod u areálu ZŠ
Ratibořická, s dopravou technického vybavení na místo akce dopoledne v rozsahu:
- výpůjčka 12 lavic
- výpůjčka 8 sudů na odpadky včetně likvidace odpadu
- rozmístění dopravního značení
- posekání trávy na uvedeném prostranství

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

3) ukládá
informovat žadatelku, ředitelku Domu dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická
1899, o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20 ve věci technické podpory akce
"Den dětí" dne 28.5.2022 u areálu ZŠ Ratibořická
1. Zodpovídá: Starosta, Mgr. Petr Měšťan
Termín: 27.05.2022
4) ukládá

Kontrolní termín:

zabezpečit technickou podporu akce "Den dětí", která se koná dne 28.5.2022 u ZŠ
Ratibořická, ve schváleném rozsahum, s dopravou technického vybavení na místo
dopoledne v den konání akce
1. Zodpovídá: Starosta, Mgr. Petr Měšťan
Termín: 28.05.2022
Projednáno s:

Kontrolní termín:

Vojtěch Šimáček
Vedoucí OMH

Zpracováno dne 12.05.2022

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

