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Věc: Žádost ÚAMK - 300 mil, p. s. o převzetí záštity, použití znaku MČ Praha 20 a
výpůjčce části obecních pozemků na akci 300 mil zemi českou
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 20
(č. usnesení)
1) souhlasí

(zn. předkl.)
Mgr. Petr Měšťan

- s použitím znaku městské části Praha 20 při pořádání akce veteránského orientačního
závodu 300 mil zemí českou, pořádaného ÚAMK – 300 mil, pobočný spolek, se sídlem
Dvořákova 36, Žatec, 438 01, IČ: 08760683, pro účely propagace akce a městské části
před a při konání akce vhodným způsobem;
- s převzetím záštity starosty Městské části Praha 20 nad uvedenou akcí.
2) schvaluje
- výpůjčku částí obecních pozemků KN parc. č. 1990 o výměře cca 2498 m2, KN parc.
č. 1984 o výměře cca 560 m2, 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 ÚAMK – 300 mil, pobočnému spolku, na dobu určitou, dne
11. 6. 2022 v době od 6:00 hodin do 11:00 hodin a dne 12. 6. 2022 v době od 14:00
hodin do 19:00 hodin, za účelem konání dvoudenního veteránského orientačního závodu
300 mil zemí českou.
- uzavření smlouvy o výpůjče s ÚAMK – 300 mil, pobočným spolkem

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

3) pověřuje
starostu odstartováním akce dne 11.6.2022
4) ukládá
předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu.
1. Zodpovídá: Starosta, Mgr. Petr Měšťan
Termín: 10.06.2022
5) ukládá

Kontrolní termín:

zveřejnit informace o konání akce na webu a sociálních sítích městské části Praha 20
1. Zodpovídá: Starosta, Mgr. Petr Měšťan
Termín: 23.05.2022

Kontrolní termín:

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.

