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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/1/0062/22
ze dne 02.05.2022

Prodej obecních pozemků KN parc. č. 4131/2 a KN parc. č. 4131/3 vše
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- prodej pozemku KN parc. č. 4131/2 o výměře 203 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a

nádvoří a pozemku KN parc. č. 4131/3 o výměře 202 m2, druh pozemku – zastavěná plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, XXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX X XXXX
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, vlastníkům budovy č. p. 1928 a 1929, stojících na pozemcích,

za cenu 3.944.700,- Kč, tj. 9.740,- Kč/m2, z důvodu sjednocení vlastnických vztahů ke stavbě
a pozemku pod stavbou.

- uzavření kupní smlouvy s XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX

2. ukládá

předložit kupní smlouvu smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.05.2022
Starosta
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3. ukládá

získané finanční prostředky alokovat v rozpočtu MČ Praha 20 ve finanční rezervě na výstavbu
Bytového domu Beranka a nákup pozemků pro MČ Praha 20.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.12.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0205/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/10/0069/22
ze dne 02.05.2022

Připomínkování návrhu novely obecně závazné vyhlášky hlavního
města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů - (3.10)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

- návrh novely obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů.

- návrh novely Statutu fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hlavního města Prahy.

2. nesouhlasí

s návrhem novely obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,
ve znění pozdějších předpisů a s návrhem novely Statutu fondu Rozvoje dostupného bydlení
na území hlavního města Prahy, neboť navrhovaná úprava zásadním způsobem omezuje
samostatnou působnost městské části v jednom ze stěžejním oprávnění, tj. nakládání se
svěřeným nemovitým majetkem.
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3. ukládá

sdělit stanovisko ZMČ Prahy 20, Magistrátu hl. m. Prahy, sekretariát radního hl. m. Prahy
Adama Zábranského pro oblast bydlení a transparentnosti (SE9).

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 06.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0210/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/11/0070/22
ze dne 02.05.2022

Souhlas s výpovědí z nájmu bytu č. 12 v domě č.p. 2056 v ulici Mezilesí
včetně případného vymáhání jeho vyklizení a zahájení soudního
vymáhání dlužného nájemného - (3.11)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s tím, aby s nájemcem,  XXXX XXXX XXXXXXXX, byl ukončen nájemní vztah založený nájemní
smlouvu č. OHS 20100092 ze dne 15.11.2010 výpovědí ze strany pronajímatele k bytu č. 12
v domě č.p. 2056 v ulici Mezilesí, z důvodu dlouhodobého a závažného porušování povinností
vyplývajících z nájemní smlouvy (neplacení nájemného), a to buďto s výpovědní lhůtou 3
měsíce dle ust. § 2288 odst. 1, případně postupem dle ust. § 2291, tj. bez výpovědní doby v
případě, že pro to budou splněny zákonné podmínky.

2. souhlasí

s tím, aby byl nájemce, XXXX XXX XXXXXXX, vyzván k vyklizení a předání bytu v termínech bez
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 1 měsíce od skončení nájmu (je-li nájem vypovídán
bez výpovědní doby) nebo ke dni skončení nájmu, je-li nájem vypovídán s výpovědní dobou.

3. souhlasí

 s tím, aby v případě, kdy nájemce, XXXX XXX XXXXXXX, neuhradí dlužné nájemné dobrovolně,
bylo přistoupeno k soudnímu vymáhání pohledávky spočívající v dlužném nájemném a
příslušenství pohledávky, a v případě, kdy nedojde k dobrovolnému vyklizení a předání bytu
č.12 v domě č.p. 2056 v ulici Mezilesí, aby pak byla podána žaloba na jeho vyklizení.

4. ukládá

právnímu oddělení ve spolupráci s OHSI vypovědět nájemní smlouvu č. OHS 20100092 ze dne
15.11.2010  k bytu č. 12 v domě č.p. 2056 v ulici Mezilesí, jakmile budou splněny zákonné
podmínky pro podání výpovědi a zahájit soudní vymáhání pohledávky z dlužného nájemného,
nebude-li dlužníkem dobrovolně uhrazena.

4.1 Zodpovídá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Termín: 30.06.2022
Právník
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5. ukládá

právnímu oddělení podat žalobu na vyklizení bytu č. 12 v domě č.p. 2056 v ulici Mezilesí v
případě, kdy dojde k ukončení smluvního vztahu a byt nebude nájemcem vyklizen dobrovolně.

5.1 Zodpovídá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Termín: 31.08.2022
Právník

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0189/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/12/0071/22
ze dne 02.05.2022

Výměna dveří 2 nákladních výtahů ve FZŠ Chodovická - (3.12)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o., IČ – 26756803, Na mokřině
2841/38, 130 00, Praha 3 – Žižkov s nabídkovou cenou - 351 000,- Kč bez DPH (424 710,-
Kč s DPH)

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na Výměnu dveří 2 nákladních výtahů ve FZŠ Chodovická se
společností CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 16.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0219/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/13/0101/22
ze dne 02.05.2022

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Park Houslový klíč – herní prvky" - (3.13)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Park
Houslový klíč – herní prvky" s úpravou

2. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20,
náhradník – Ing. Jindřich Jukl, radní MČ Praha 20,
Bc. Jaroslav Kočí, radní MČ Praha 20,
náhradník – Ing. Římal Zbyněk, radní MČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník – Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník – Dana Králová, referent OHSaI ÚMČ Praha 20

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny
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4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Park Houslový klíč – herní prvky"

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 06.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0203/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/14/0103/22
ze dne 02.05.2022

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3273/17 (zkapacitnění
D0 v úseku MÚK Slivenec - MÚK Třebonice) a Z 3274/17 (zkapacitnění
D10 v úseku MÚK Satalice - MÚK Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
vlny 17 územního plánu hl. m. Prahy - (4.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o zahájení řízení o vydání změn Z 3273 a Z 3274 vlny 17 územního plánu sídelního
útvaru hl.m. Prahy, kdy změna Z 3274/17 (zkapacitnění D10) se přímo dotýká území MČ Praha
20, a informaci o možnosti uplatnit písemné připomínky k návrhům změn včetně dokumentace
vyhodnocení vlivů změn územního plánu na udržitelný rozvoj, a to nejpozději 7 dnů od konání
veřejného projednání, tj. do 5.5.2021 včetně.

2. schvaluje

návrh připomínek k návrhu změny Z 3274 vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního
města Prahy, a to podle přílohy č. 1 tohoto usnesení a dále včetně připomínek podaných
městskou částí v rámci zjišťovacího řízení (EIA) na záměr „D10 MÚK Satalice  - MÚK Radonice:
zkapacitnění rozšířením na 6-ti pruh“, které tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.
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3. ukládá

zajistit uplatnění schválených připomínek podle odstavce 2 u pořizovatele - Magistrátu
hl.m.Prahy, odboru územního rozvoje.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 05.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 18, Proti: 1, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady

Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/0193/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/15/0072/22
ze dne 02.05.2022

Stanovisko k umístění stavby - „Praha 20 – Horní Počernice, Na
Svěcence, Ke Xaverovu, nové kNN“ - (4.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Na Svěcence, Ke Xaverovu, nové kNN"
v rozsahu projektové dokumentace vypracované Com-Pakt a. s. z 01/2022

za podmínky,

předchozího protokolárního předání obecních pozemků dotčených stavbou, odborem místního
hospodářství ÚMČ Praha 20, o které je investor povinen požádat minimálně 30 dní před
zahájením stavby.

2. schvaluje

uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům KN parc. č. 4553/6 a 4553/4 v
k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem umístění a provozování stavby „Praha 20 – Horní
Počernice, Na Svěcence, Ke Xaverovu, nové kNN " se společností PREdistribuce a.s.
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3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu
smluvních stran (Com – Pakt, Na Svěcence)

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0212/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/16/0073/22
ze dne 02.05.2022

Stanovisko k umístění stavby „Novostavba rodinného domu na
pozemku KN parc. č. 2123/1 ul. Slatiňanská„ - (4.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby - „ Novostavba rodinného domu na pozemku KN parc. č.  2123/1 ul.
Slatiňanská“, v rozsahu projektové dokumentace vypracované M.A. arch. Martinem Brčákem,
Praha 2, v březnu 2021.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku p. č. 3778/1 o celkové výměře 26 m2 v k. ú. Horní Počernice, na
dobu určitou nepřesahující 28 dní.

- uzavření nájemní smlouvy s paní XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX



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

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám
(Dělení+RD Slatiňanská)

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0224/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/17/0074/22
ze dne 02.05.2022

Stanovisko ke společnému řízení stavby „Novostavba rodinného domu
087“ na poz. p. č. 4380/9, k. ú. Horní Počernice - (4.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Novostavba rodinného domu 087“ Horní Počernice na poz. p. č. 4380/9
Horní Počernice, v rozsahu projektové dokumentace vypracované DJS Architecture s. r. o.,
Bratislava, v září 2021.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku p. č. 4380/7 o celkové výměře 18 m2 v k. ú. Horní Počernice, na
dobu určitou nepřesahující 28 dní.

- uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX



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

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám
(RD 087)

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0220/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/18/0075/22
ze dne 02.05.2022

Stanovisko ke společnému řízení stavby „Přestavba RD Božanovská
964“ na poz. p. č. 2214 a 2215/1 k. ú. Horní Počernice - (4.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Přestavba RD Božanovská 964“ na poz. p. č. 2214 a 2215/1 k. ú. Horní
Počernice, v rozsahu projektové dokumentace vypracované Ing. Petrem Šťastným, Senohraby,
v září 2021.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku p. č. 3775 o celkové výměře 18 m2 v k. ú. Horní Počernice, na
dobu určitou nepřesahující 28 dní.

- uzavření nájemní smlouvy s paní XXXX XXXXXXXXXX



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

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám
(přestavba RD)

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0217/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/19/0076/22
ze dne 02.05.2022

Uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvy nájemní k
pozemku p. č. 2196/1, 2196/3, 2198/45, 2198/33 a 2198/37 v k.ú.
Horní Počernice Praha za účelem provedení stavby „Vodafone – Horní
Počernice – ulice Mezilesí“ se společností Vodafone CR a. s. - (4.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním a provedením stavby „Vodafone – Horní Počernice – ulice Mezilesí" v rozsahu
projektové dokumentace vypracované f. Projekting s. r. o. z 08/2021, spol. Vodafone CR a. s.

2. schvaluje

- pronájem částí pozemku KN parc. č. 2196/1, 2196/3, 2198/45, 2198/33 a 2198/37 o celkové
výměře cca 254 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem provedení stavby „Vodafone
– Horní Počernice – ulice Mezilesí“ na dobu určitou, nepřesahující 28 dní.

- uzavření nájemní smlouvy se společností Vodafone CR a. s.

- uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 2196/1, 2196/3,
2198/45, 2198/33 a 2198/37 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem umístění a
provozování části telekomunikační sítě se společností Vodafone CR a. s.



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

předložit Nájemní smlouvu a Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu smluvním
stranám (Vodafone, Mezilesí)

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0213/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/2/0063/22
ze dne 02.05.2022

Pronájem části pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 25 m2 v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

-  pronájem části obecního pozemku KN parc. č. 1987/1 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Horní

Počernice, obec Praha, společnosti Jahidul s r. o., za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj.
2.125 Kč/měsíc/předmět pronájmu, na dobu určitou od 18. 5. 2022 do 30. 9. 2022, za účelem
provozování venkovního posezení k restauraci CURRY & TIKKA.

- uzavření nájemní smlouvy se společností Jahidul s r. o.

 za podmínky, že v době zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce MČ Prahy 20 (tj.
v době  od 14. 4. 2022 do 2. 5 .2022) nebude učiněna žádná jiná nabídka či jiné podání.

2. ukládá

předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 18.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0206/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/20/0077/22
ze dne 02.05.2022

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 4121/1 v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha, se společností Pražská plynárenská
Distribuce, a. s. a Blooman Development s. r. o. ke stavbě „Výstavba
plynovodu Beranka, v Praze 20 – Horních Počernicích“ - (4.07)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 4121/1 v k.ú. Horní Počernice,
obec Praha, se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s. a investorem Blooman
Development s. r. o. za účelem umístění a provozování plynárenského zařízení – STL plynovod.

2. ukládá

předložit  Smlouvu k podpisu smluvním stranám (Plyn Beranka)

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0215/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/21/0078/22
ze dne 02.05.2022

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p. č. 3862 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, za účelem umístění a provozování součásti
distribuční soustavy kabelového vedení, jako součásti stavby "Praha
20 – Horní Počernice, Jasenná p. č. 2834/3, nové kNN" - (4.08)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 3862 v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, za účelem umístění a provozování stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Jasenná,
p. č. 2834/3, nové kNN" se společností PREdistribuce a.s.

2. ukládá

předložit Smlouvu o zřízení služebnosti k podpisu smluvních stran (PRE Jasenná, Kos)

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0222/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/22/0079/22
ze dne 02.05.2022

Připomínky k návrhu novely pražských stavebních předpisů týkající se
úpravy požadavků ve vztahu k rozvoji elektromobility - (4.09)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh nařízení, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy
(pražské stavební předpisy) ve věci stanovení nových požadavků na vybavení některých staveb
pro zajištění rozvoje elektromobility.

2. schvaluje

k návrhu novely pražských stavebních předpisů následující připomínku:

Návrh novely neobsahuje žádné přechodné ustanovení. Tudíž nově zakotvované požadavky by
se tak vztahovaly i na probíhající řízení, a to již od okamžiku, kdy by se nařízení stalo účinné.
To by znamenalo úpravu projektové dokumentace i pro stavební záměry, na které již běží
povolovací řízení. Kromě zdržení vydání samotného povolení by to mohlo v horším případě
přinést i značné problémy se zajištěním potřebného elektrického příkonu pro nabíjecí stanici.

Za účelem zmírnění negativních důsledků, které by mohly navrhovaným rychlým přijetím
a velmi časnou účinností navrhovaného předpisu nastat, požaduje MČ Praha 20 doplnění
předpisu o přechodné ustanovení např. v tomto znění:
„Dokumentace pro vydání společného povolení a projektová dokumentace pro vydání
stavebního povolení, která byla zpracována do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení a
předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto nařízení,
se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.“



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

Zaslat připomínku MČ Praha 20 podle odstavce 2 tohoto usnesení Institutu rozvoje hl.m. Prahy.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 13.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 4 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Richard Měšťan, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0233/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/23/0080/22
ze dne 02.05.2022

Rozpočtové opatření č. 23 MČ Praha 20 na rok 2022 – přesun
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ ve výši 33,1 tis. Kč
(posuvné dveře – Covid-19) - (5.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 23 MČ Praha 20 na rok 2022

přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (posuvné dveře – Covid-19)

ve výši 33,1 tis. Kč

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0223/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/24/0081/22
ze dne 02.05.2022

Rozpočtové opatření č. 27 MČ Praha 20 na rok 2022 – úprava rozpočtu
v souvislosti s vratkou účelové neinvestiční dotace poskytnuté za
státního rozpočtu z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání na projekt EU – Místní akční plán II ve výši 19,9 tis. Kč -
(5.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 27 MČ Praha 20 na rok 2022

úprava rozpočtu v souvislosti s vratkou účelové neinvestiční dotace poskytnuté za státního
rozpočtu z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt EU
– Místní akční plán II

ve výši 19,9 tis. Kč

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0188/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/25/0082/22
ze dne 02.05.2022

Rozpočtové opatření č. 28 MČ Praha 20 na rok 2022 - poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na akci Místní akční plán vzdělávání
III MČ Praha 20 (MAP III)ve výši 275,5 tis. Kč - (5.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 28 MČ Praha 20 na rok 2022

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže
  a tělovýchovy na akci Místní akční plán vzdělávání III MČ Praha 20 (MAP III)

ve výši 275,5 tis. Kč

Usnesení - Schváleno (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0211/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/26/0083/22
ze dne 02.05.2022

Účetní závěrka Městské části Praha 20 za rok 2021 - (5.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

že byla sestavena účetní závěrka Městské části Praha 20 dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.

2. bere na vědomí

že účetní závěrka Městské části Praha 20 za rok 2021 byla projednána finančním výborem

3. schvaluje

předloženou účetní závěrku Městské části Praha 20 sestavenou k 31.12.2021. Na základě
předložených podkladů uvedené v přílohách důvodové zprávy (celkem 10 příloh) poskytuje
účetní závěrka MČ Praha 20 za rok 2021 v rozsahu posuzovaných požadavků věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky



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

4. ukládá

vyplnit požadovaný formulář v ekonomickém systému GINIS o schválení účetní závěrky
Městské části Praha 20 za rok 2021 a předat na HMP

4.1 Zodpovídá: Kateřina Nováková, Termín: 25.05.2022
Vedoucí odd finanční účtárny - hlavní účetní

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 3 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí odd finanční účtárny - hlavní účetní
bod jednání: BJ/0186/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/29/0084/22
ze dne 02.05.2022

Vyhlášení Zásad pro individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 -
(6.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vyhlášení Zásad pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu Městské části Praha 20, včetně
příloh tohoto materiálu

2. ukládá

zveřejnit Zásady pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu Městské části Praha 20 na
webu městské části

2.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 02.05.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 2 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Michaela Vedralová, Referent dotace a KPSS
Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU

předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
předkládá: Jiří Šebek, Člen zastupitelstva
bod jednání: BJ/0076/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/3/0064/22
ze dne 02.05.2022

Pronájem a záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 786/105
o výměře cca 20 m2 před Pekařstvím Moravec, č. p. 2325 v ulici
Ratibořická v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části obecního pozemku KN parc. č. 786/105 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, společnosti Pekařství Moravec s.r.o., na dobu určitou od 6. 5. 2022

do 2. 6. 2022 za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 1.565,- Kč/předmět pronájmu/28
dní, za účelem provozování venkovního posezení před Pekařstvím Moravec, č. p. 2325 v ulici
Ratibořická.

- uzavření nájemní smlouvy se společností Pekařství Moravec s r. o.

2. ukládá

předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 06.05.2022
Starosta

3. souhlasí

se zveřejněním záměru pronájmu části obecního pozemku KN parc. č. 786/105 o výměře cca

20 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti Pekařství Moravec s.r.o., na dobu určitou

od 3. 6. 2022 do 31. 10. 2022 za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 1.700,- Kč/předmět
pronájmu/měsíc, za účelem provozování venkovního posezení před Pekařstvím Moravec, č. p.
2325 v ulici Ratibořická,  na úřední desce MČ Praha 20.

4. ukládá

zveřejnit záměr pronájmu části obecního pozemku KN parc. č. 786/105 o výměře cca 20 m2

v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, společnosti Pekařství Moravec s.r.o., na dobu určitou

od 3. 6. 2022 do 31. 10. 2022 za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 1.700,- Kč/předmět
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pronájmu/měsíc, za účelem provozování venkovního posezení před  Pekařstvím Moravec, č.
p. 2325 v ulici Ratibořická, na úřední desce MČ Praha 20.

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 06.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0208/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/30/0085/22
ze dne 02.05.2022

Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 Základní
škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 na úhradu
mimořádných výdajů v souvislosti s poskytováním pomoci občanům
Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace. - (6.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

vyčíslení mimořádných výdajů pro období 3-6/2022 Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Ratibořická 1700 v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku
před agresí Ruské federace.

2. schvaluje

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 ve výši 164.000,- Kč Základní
škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 na úhrady mimořádných výdajů v období
3-6/2022 v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před
agresí Ruské federace. 

3. ukládá

informovat ředitelku Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 o usnesení
Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s poskytnutím účelového neinvestičního
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příspěvku na úhrady mimořádných výdajů v období 3-6/2022 v souvislosti s poskytováním
pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 16.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0198/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/31/0086/22
ze dne 02.05.2022

Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022
Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 na úhradu
mimořádných výdajů v souvislosti s poskytováním pomoci občanům
Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace. - (6.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

vyčíslení mimořádných výdajů pro období 4-6/2022 Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Stoliňská 823 v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před
agresí Ruské federace.

2. schvaluje

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 ve výši 49.000,- Kč Základní škole,
Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 na úhradu mimořádných výdajů v období 4-6/2022
v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské
federace.

3. ukládá

informovat ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 o usnesení
Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s poskytnutím účelového neinvestičního
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příspěvku na úhradu mimořádných výdajů v období 4-6/2022 v souvislosti s poskytováním
pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 16.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0199/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/32/0087/22
ze dne 02.05.2022

Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 Fakultní
základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 na úhradu
mimořádných výdajů v souvislosti s poskytováním pomoci občanům
Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace. - (6.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

vyčíslení mimořádných výdajů pro období 3-6/2022 Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Chodovická 2250 v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou
na útěku před agresí Ruské federace. 

2. schvaluje

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 ve výši 167.000,- Kč Fakultní
základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 na úhradu mimořádných výdajů v
období 4-6/2022 v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku
před agresí Ruské federace.

3. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
o usnesení Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s poskytnutím účelového
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neinvestičního příspěvku na úhradu mimořádných výdajů v období 3-6/2022 v souvislosti s
poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 16.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0200/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/33/0088/22
ze dne 02.05.2022

Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 Základní
škole a Mateřské škole, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408 na
úhradu mimořádných výdajů v souvislosti s poskytováním pomoci
občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace. -
(6.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

vyčíslení mimořádných výdajů pro období 4-6/2022 Základní školy a Mateřské školy, Praha
9 - Horní Počernice, Spojenců 1408 v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny,
kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace. 

2. schvaluje

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 ve výši 85.000,- Kč Základní školy
a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408 na úhradu mimořádných výdajů v
období 4-6/2022 v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku
před agresí Ruské federace.

3. ukládá

informovat ředitelku Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců
1408 o usnesení Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s poskytnutím účelového
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neinvestičního příspěvku na úhradu mimořádných výdajů v období 4-6/2022 v souvislosti s
poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 16.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0201/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/34/0089/22
ze dne 02.05.2022

Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 Domu
dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899 na úhradu
mimořádných výdajů v souvislosti s poskytováním pomoci občanům
Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace. - (6.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

vyčíslení mimořádných výdajů pro období 3-6/2022 Domu dětí a mládeže, Praha - Horní
Počernice, Ratibořická 1899 v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou
na útěku před agresí Ruské federace.

2. schvaluje

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 ve výši 9.000,- Kč Domu dětí a
mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899 na úhradu mimořádných výdajů v období
3-6/2022 v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před
agresí Ruské federace. 

3. ukládá

informovat ředitelku Domu dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899
o usnesení Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s poskytnutím účelového
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neinvestičního příspěvku na úhradu mimořádných výdajů v období 3-6/2022 v souvislosti s
poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 16.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0202/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/35/0090/22
ze dne 02.05.2022

Žádost spolku Mumraj z.s. o technickou podporu akce "Pohádkový les"
- (6.07)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Mumraj z.s. o technickou podporu akce "Pohádkový les", která se
uskuteční 5.6.2022 od 12:00 hod. do 18:30 hod. ve Svépravickém lese, formou:

• výpůjčky a dopravy 4 stánků, 5 stolů a 8 lavic
• zajištění elektřiny v době od 12:00 hod. do 18:30 hod.
• posekání trávy v okolí rybníka Koupaliště
• zajištění a vyvezení mobilního WC
• výpůjčky a dopravy 3 sudů na odpadky s následnou likvidací odpadu

2. schvaluje

technickou podporu akce "Pohádkový les", která se uskuteční 5.6.2022 od 12:00 hod. do
18:30 hod. ve Svépravickém lese, formou:

• výpůjčky a dopravy 4 stánků, 5 stolů a 8 lavic
• zajištění elektřiny v době od 12:00 hod. do 18:30 hod.
• posekání trávy v okolí rybníka Koupaliště
• zajištění a vyvezení mobilního WC
• výpůjčky a dopravy 3 sudů na odpadky s následnou likvidací odpadu

3. ukládá

informovat žadatele, spolek Mumraj z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, o usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 20 ve věci technické podpory akce "Pohádkový les"

3.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 13.05.2022
Člen rady
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4. ukládá

zabezpečit technickou stránku akce "Pohádkový les" dne 5.6.2022 od 12:00 hod s dopravou
technického vybavení na místo v den jejího konání

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 05.06.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0144/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/36/0091/22
ze dne 02.05.2022

Žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci na
podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu - (6.08)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o poskytnutí dotace na podporu dětí a mládeže v
oblasti fotbalu ve výši 980.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku SC Xaverov Horní Počernice, z.s., na
podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu ve výši 550.000,- Kč, a to na osobní, materiálové
a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0021

4. ukládá

informovat žadatele, SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o usnesení Zastupitelstva městské části
Praha 20 ve věci poskytnutí individuální dotace na podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 02.06.2022
Člen rady
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 s
SC Xaverov Horní Počernice, z.s., Božanovská 2098, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO:
26604850, na podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 02.06.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0154/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/37/0092/22
ze dne 02.05.2022

Žádost spolku BikeRanch Team z.s. o individuální dotaci na projekt
"BikeRanch Team - Juniorský cyklistický oddíl - Startovné A teamu" -
(6.09)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku BikeRanch Team z.s. o individuální dotaci na projekt  "BikeRanch Team -
Juniorský cyklistický oddíl - Startovné A teamu" ve výši 320.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci
na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku BikeRanch Team z.s. na projekt "BikeRanch
Team - Juniorský cyklistický oddíl - Startovné A teamu" ve výši 100.000,- Kč, a to na osobní,
materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0020

4. ukládá

informovat žadatele, spolek BikeRanch Team z.s., o usnesení Zastupitelstva městské části
Praha 20 ve věci poskytnutí individuální dotace na podporu projektu "BikeRanch Team -
Juniorský cyklistický oddíl - Startovné A teamu"

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 02.06.2022
Člen rady

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem BikeRanch Team z.s., Křovinovo náměstí 6/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO:



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

677 78 241, na podporu projektu "BikeRanch Team - Juniorský cyklistický oddíl - Startovné
A teamu"

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 02.06.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0155/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/39/0093/22
ze dne 02.05.2022

Žádost spolku Kickbox klub, z.s. o individuální dotaci na příspěvek na
sportování dětí a mládeže - pronájem tělocvičny bojových sportů v
Horních Počernicích - (6.11)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Kickbox klub, z.s. o individuální dotaci na příspěvek na sportování dětí a mládeže
- pronájem tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích ve výši 190.000,- Kč a kartu k
žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Kickbox klub, z.s. na příspěvek na sportování
dětí a mládeže - pronájem tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích ve výši 175.000,-
Kč, a to na osobní, materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0017

4. ukládá

informovat žadatele, spolek Kickbox klub, z.s., o usnesení Zastupitelstva městské části Praha
20 ve věci poskytnutí dotace na příspěvek na sportování dětí a mládeže - pronájem tělocvičny
bojových sportů v Horních Počernicích

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 02.06.2022
Člen rady

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Kickbox klub, z.s., Štverákova 2777/22, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČO: 266
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22 441, o poskytnutí individuální dotace na příspěvek na sportování dětí a mládeže - pronájem
tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 02.06.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0157/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/4/0065/22
ze dne 02.05.2022

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 - (3.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

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.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 09.09.2022
Starosta
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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

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 12.09.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0214/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/40/0094/22
ze dne 02.05.2022

Žádost spolku SK KAMIWAZA KARATE, z.s., o individuální dotaci
na podporu celoroční sportovní činnosti dětí z Horních Počernic -
pronájem tělocvičny v ZŠ, nejnutnější materiální vybavení, činnost
DPP, tiskoviny - (6.12)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost SK KAMIWAZA KARATE, z.s., o individuální dotaci na celoroční sportovní činnost dětí
z Horních Počernic - pronájem tělocvičny v ZŠ, nejnutnější materiální vybavení, činnost DPP,
tiskoviny, ve výši 49.000,- a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku KAMIWAZA KARATE, z.s., na podporu
celoroční sportovní činnosti dětí z Horních Počernic - pronájem tělocvičny v ZŠ, nejnutnější
materiální vybavení, činnost DPP, tiskoviny, ve výši 42.000,- Kč, a to na osobní, materiálové
a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. S/30/2022/0023

4. ukládá

informovat žadatele, spolek SK KAMIWAZA KARATE, z.s., o usnesení Zastupitelstva městské
části Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na podporu celoroční sportovní
činnosti dětí z Horních Počernic - pronájem tělocvičny v ZŠ, nejnutnější materiální vybavení,
činnost DPP, tiskoviny

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 02.06.2022
Člen rady

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu se spolkem KAMIWAZA KARATE, z.s., Bryksova 776/39, 198
00  Praha 9, IČO: 22667288 o poskytnutí individuální dotace na podporu celoroční sportovní



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

činnosti dětí z Horních Počernic - pronájem tělocvičny v ZŠ, nejnutnější materiální vybavení,
činnost DPP, tiskoviny

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 02.06.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0159/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/41/0095/22
ze dne 02.05.2022

Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice, spolek, o
individuální dotaci na podporu celoročních sportovních aktivit,
provozu, údržby a opravy sportovišť v TJ Sokol Horní Počernice -
(6.13)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice, spolek, o poskytnutí individuální dotace
na podporu celoročních sportovních aktivit, provozu, údržby a opravy sportovišť v TJ Sokol
Horní Počernice ve výši 850.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Tělovýchovné jednotě Sokol Horní Počernice,
spolek, na podporu celoročních sportovních aktivit, provozu, údržby a opravy sportovišť v
TJ Sokol Horní Počernice ve výši 850.000,- Kč, a to na osobní, materiálové a nemateriálové
náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0024

4. ukládá

informovat žadatele, Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice, spolek, o usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na
podporu celoročních sportovních aktivit, provozu, údržby a opravy sportovišť v TJ Sokol Horní
Počernice

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 02.06.2022
Člen rady

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 s
Tělovýchovnou jednotou Sokol Horní Počernice, spolek, Chvalkovická 2031/47, 193 00 Praha
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9, IČO: 00538647, o poskytnutí individuální dotace na podporu celoročních sportovních aktivit,
provozu, údržby a opravy sportovišť v TJ Sokol Horní Počernice

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 02.06.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0184/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/42/0096/22
ze dne 02.05.2022

Žádost Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, o poskytnutí
individuální dotace na podporu dlouhodobé a organizované sportovní
činnosti - (6.14)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, o individuální dotaci na podporu
dlouhodobé a organizované sportovní činnosti ve výši 120.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci
na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20  Basketbalu Sokol Horní Počernice, pobočný
spolek, na podporu dlouhodobé a organizované sportovní činnosti ve výši 80.000,- Kč, a to
na osobní a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0019

4. ukládá

informovat žadatele, Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, o usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na
podporu dlouhodobé a organizované sportovní činnosti

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 02.06.2022
Člen rady

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 s
Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, Chvalkovická 2031/47, 193 00 Praha 9 -
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Horní Počernice, IČO: 05645450, o poskytnutí individuální dotace na podporu dlouhodobé a
organizované sportovní činnosti

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 02.06.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0183/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/43/0097/22
ze dne 02.05.2022

Žádost spolku Senior fitnes z.s. o individuální dotaci na projekt
"Senioři v pohybu - Praha 20" - (6.15)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Senior fitnes z.s. o individuální dotaci na projekt "Senioři v pohybu - Praha 20"
ve výši 35.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Senior fitnes z.s. na projekt "Senioři v pohybu
- Praha 20" ve výši 30.000,- Kč, a to na nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. S/30/2022/0022

4. ukládá

informovat žadatele, spolek Senior fitnes z.s., o usnesení Zastupitelstva městské části Praha
20 ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na projekt "Senioři v pohybu - Praha 20"

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 02.06.2022
Člen rady
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu se spolkem Senior fitnes z.s., Uralská 770/6, 160 00, Praha
6, IČO: 22724770, o poskytnutí individuální dotace na podporu projektu "Senioři v pohybu
- Praha 20"

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 02.06.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0158/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/44/0102/22
ze dne 02.05.2022

Návrh pravidel pro předkladatele projektů v rámci participativního
rozpočtování ve Zdravé MČ Praha 20 - Investice na přání VI. pro rok
2022 - (7.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh pravidel pro předkladatele projektů v rámci participativního rozpočtování ve Zdravé
MČ Praha 20 - Investice na přání VI. pro rok 2022 a doporučení Komise pro projekt Zdravá
městská část

2. schvaluje

upravená pravidla pro předkladatele projektů v rámci participativního rozpočtování ve Zdravé
MČ Praha 20 - Investice na přání VI. pro rok 2022, a to včetně příloh

3. ukládá

zveřejnit pravidla pro předkladatele projektů v rámci participativního rozpočtování ve Zdravé
MČ Praha 20 - Investice na přání VI. pro rok 2022 na webu a fcb městské části

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 03.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Veronika Jáně, MA21 referent sportu
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0216/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/45/0098/22
ze dne 02.05.2022

Adopce stromů - (7.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se záměrem adopce stromů v rámci Horních Počernic, spočívající v možnosti přispění
finančního daru od občanů na nákup stromů, které MČ Praha 20 bude vysazovat v rámci
veřejné zeleně

2. schvaluje

znění darovací smlouvy pro záměr ADOPCE STROMŮ

3. pověřuje

k průběžnému podepisování darovacích smluv vedoucího odboru místního hospodářství

3.1 Zodpovídá: Vojtěch Šimáček, Termín: 31.05.2022
Vedoucí OMH
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4. ukládá

zveřejnit záměr v časopise Hornopočernický zpravodaj, na webových stránkách MČ, e-
zpravodaji

4.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 31.05.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Vojtěch Šimáček, Vedoucí OMH
předkládá: Jana Hájková, BBA, Člen zastupitelstva

Karla Polydorová, Člen zastupitelstva
Eva Alexová, Člen zastupitelstva

bod jednání: BJ/0194/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/5/0066/22
ze dne 02.05.2022

Výpůjčky 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 Počernického Street Food Festivalu - (3.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku 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 Počernického Street Food Festivalu, Chvalskému zámku p. o., na
dobu určitou  31. 7. 2022

- výpůjčku 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 Počernického Street Food Festivalu, Chvalskému zámku p. o., na
dobu určitou  22. 10. 2022.

- uzavření smluv o výpůjčkách s Chvalským zámkem p.o.

2. ukládá

předložit smlouvy o výpůjčkách smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 29.06.2022
Starosta

3. schvaluje

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

zajistit bezplatné zapůjčení technického vybavení na akci Počernický Street Food Festivalu
v rozsahu: 24 stolů + 3 stoly (z radniční zahrady), 18 lavic + 6 lavic (z radniční zahrady), 6
ks velkých lavic (délka 350 cm) a 10 sudů na odpad, včetně jeho následné likvidace.

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.07.2022
Starosta

5. ukládá

zajistit bezplatné zapůjčení technického vybavení na akci Počernický Street Food Festivalu
v rozsahu: 24 stolů + 3 stoly (z radniční zahrady), 18 lavic + 6 lavic (z radniční zahrady), 6
ks velkých lavic (délka 350 cm) a 10 sudů na odpad, včetně jeho následné likvidace.

5.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 22.10.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0221/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/6/0067/22
ze dne 02.05.2022

Výpůjčka obecních pozemků KN parc. č. 785/3, KN parc. č. 785/4 a
KN parc. č. 785/9, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem
pořádání akce „Autokino“ - (3.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku pozemku KN parc. č. 785/3 o výměře cca 2505 m2, pozemku KN parc. č. 785/4 o

výměře 4627 m2 a pozemku KN parc. č. 785/9 o výměře 2145 m2, vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, panu Tomášovi Milbachovi, IČO: 03172112, na dobu určitou, dne 20. 5. 2022
v době od 17:30 hodin do 00:00 hodin, za účelem pořádání akce „Autokino“.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s panem Tomášem Milbachem.

2. ukládá

předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 19.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0225/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/7/0100/22
ze dne 02.05.2022

Výpůjčka části budovy bez č.p./č.e. umístěné na pozemku parc. č.
2031/15 v k. ú. Horní Počernice, za účelem poskytnutí dočasného
ubytování státním příslušníkům Ukrajiny postižených vojenskou invazí
- (3.07)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku části budovy bez č.p./č.e., způsob využití – občanská vybavenost, umístěné na
pozemku parc. č. 2031/15 v k. ú. Horní Počernice, ve vlastnictví společnosti SC Xaverov
Horní Počernice a.s., v rozsahu: společenská místnost č. 1.01 v 1. nadzemním podlaží, v 2.
nadzemním podlaží kuchyň a pokoje se sociálním zařízením č. 101, č. 102, č. 103, č.105,
č. 106, č.107, č. 108, č. 109, č. 110, č. 112, č. 113, č. 114, č. 115, č. 116 a č. 117, na
dobu neurčitou, za účelem poskytnutí dočasného ubytování státním příslušníkům Ukrajiny
postižených vojenskou invazí.

- uzavření smlouvy o výpůjčce se spol. SC Xaverov Horní Počernice a.s.

2. ukládá

předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 16.05.2022
Starosta
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3. ukládá

po ukončení smlouvy o výpůjčce předložit vyúčtování Zastupitelstvu městké části Praha 20

3.1 Zodpovídá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová,
Tajemník

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0218/2022



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

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/8/0068/22
ze dne 02.05.2022

Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí č.
S/120/17/0117 uzavřené dne 20. 12. 2017 - (3.08)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. S/120/17/0117 uzavřené dne 20. 12. 2017,
s Kulturním centrem Horní Počernice, p. o.

2. ukládá

předložit Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce č. S/120/17/0117 smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 16.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0207/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/9/0099/22
ze dne 02.05.2022

Stanovení jednotných podmínek propagace pro kandidující subjekty v
souvislosti s podzimními volbami 2022 do Zastupitelstva MČ Praha 20 -
(3.09)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

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 dne 10.9.2022 pro všechny kandidující subjekty 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

- zapůjčení 1 ks stánku              600,- Kč bez DPH

- zapůjčení 1 ks stolu                   30,- Kč bez DPH

- zapůjčení 1 ks lavic                   20,- Kč bez DPH
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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

5.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 10.09.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0209/2022


