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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

29. zasedání

číslo ZMC/29/1/0104/22
ze dne 19.05.2022

Pronájem obecních pozemků KN parc. č. 785/3 o výměře 2505 m2
a KN parc. č. 785/4 o výměře 4627 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha, za účelem pořádání Počernické (Svatováclavské) pouti 2022 -
(3.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem pozemků KN parc. č. 785/3 o výměře 2505 m2 a pozemku KN parc. č. 785/4

o výměře 4627 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou od 19.9.
do 3.10.2022 za cenu 3.000,- Kč/den/předmět pronájmu, panu Karlu Helferovi, za účelem
pořádání Počernické (Svatováclavské) pouti 2022

- uzavření nájemní smlouvy s panem Karlem Helferem

2. ukládá

předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 16.09.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 3 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0247/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/11/0112/22
ze dne 19.05.2022

Stanovisko k umístění stavby - „Náchodská, úprava nap. sítě kVN“
Praha 20 – Horní Počernice - (4.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „ Praha 9 – Náchodská, Obnova kVN, kNN, opto,  a Praha 9 – Náchodská,
úprava nap. sítě kVN " v rozsahu projektové dokumentace vypracované Com-Pakt a. s.
z 06/2021, pro spol. PREdistribuce a.s.

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. 1985,1993, 2190,
2191/29, 2191/1, 2194, 1588/1, 3808, 3809, 3810, 3818, 3819/1, 3824, 3829, 3825, 3839,
2640/26, 2640/25, 2640/4, 2640/15, 3841/1, 3842/3, 2640/2, 785/11, 785/10, 785/2,
781/3, 781/2, 781/4, 786/127, 786/103, 786/105 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
za účelem umístění a provozování stavby „ Praha 9 – Náchodská, Obnova kVN, kNN, opto, a
Praha 9 – Náchodská, úprava nap. sítě kVN" se společností PREdistribuce 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

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

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, 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/0268/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/12/0113/22
ze dne 19.05.2022

Stanovisko k provedení stavebních úprav „Zateplení rodinného domu
Khodlova 960/6 Horní Počernice“ - (4.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s provedením stavebních úprav „Zateplení rodinného domu č. p. 960/6 ul. Khodlova na poz.
p. č. 2203 Horní Počernice“

2. schvaluje

- pronájem části pozemku p. č. 3765 o celkové výměře 14 m2 v k. ú. Horní Počernice, na
dobu určitou nepřesahující 28 dní.

- uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXX XXXXXXXX

3. ukládá

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

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, 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/0272/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/13/0114/22
ze dne 19.05.2022

Stanovisko ke společnému řízení stavby „Stavební úpravy RD Běluňská
280/56“ na poz. p. č. 600, 601/1 a 601/2 k. ú. Horní Počernice -
(4.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

s umístěním stavby „Stavební úpravy RD Běluňská 280/56“ na poz. p. č. 600, 601/1 a 601/2 k.
ú. Horní Počernice v rozsahu projektové dokumentace vypracované Ing. arch. A. Kušnierikem,
Všetaty, z července 2021,  z důvodu předimenzovanosti navrženého objektu s ohledem na
plochu zastavovaných pozemků

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (RD Běluňská)

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, 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/0279/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/14/0115/22
ze dne 19.05.2022

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene z
důvodu stavby „Nová SS 102-OT Mezilesí p. č. 1647/1“ - (4.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 3823 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, za účelem umístění a provozování stavby „Nová SS 102-OT Mezilesí p.
č. 1647/1" se společností PREdistribuce a.s.

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu
smluvních stran (PRE, Mezilesí)

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, 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/0274/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/15/0116/22
ze dne 19.05.2022

Uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku p. č. 3807
v k. ú. Horní Počernice Praha z důvodu provedení stavby „Optimalizace
traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ - (4.07)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 3807 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha za účelem umístění a provozování přeložky plynárenského zařízení –
SO 07-72-01 – ŽST Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu se společností Pražská
plynárenská Distribuce a. s. a Správa železnic s. o.

2. ukládá

předložit Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu smluvním stranám  (PPD+SŽ)

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 14, 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/0277/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/16/0117/22
ze dne 19.05.2022

Uzavření dodatku nájemní smlouvy pro přípojku plynu, ke stavbě „TYP.
RD UNO Canaba ul. Mezilesí“ p. č. 1647/1 v Horních Počernicích -
(4.08)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- rozšíření pronájmu části pozemku p. č. 3823 na celkovou výměru 33 m2 v k. ú. Horní
Počernice, na dobu určitou nepřesahující 28 dní, za účelem realizace stavby přípojky plynu
ke stavbě „Typ. RD UNO Canaba“ na pozemku p. č. 1647/1 v k.ú. Horní Počernice, v rozsahu
projektové dokumentace vypracované projektovou kanceláří Archdan, z května 2021.

- uzavření Dodatku č. 1 nájemní smlouvy S/120/2021/12 s panem XXXX XXXXX XXXXXXXXX
X XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX

2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Dodatek č. 1 nájemní smlouvy k podpisu oběma smluvním
stranám (přípojka plynu Mezilesí)

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, 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/0278/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/18/0118/22
ze dne 19.05.2022

ZŠ Ratibořická-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021 - (5.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Základní škola, Praha 9-Horní Počernice, Ratibořická 1700 za rok 2021
na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2021 - rozvaha k
31.12.2021, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021, příloha k 31.12.2021, přehled pohledávek k
31.12.2021, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2021.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 55.946.019,21 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 146.853,98 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 55.945.955,10 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 33.250,- Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2021 je 113.668,09 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 113.668,09 Kč následovně:

Rezervní fond 50% tj. 56.834,05 Kč

Fond odměn 50%   tj.  56.834,04 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 a o
schválení účetní závěrky za rok 2021 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.06.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0257/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/19/0119/22
ze dne 19.05.2022

ZŠ Stoliňská-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021 - (5.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Základní škola, Praha 9-Horní Počernice, Stoliňská 823 za rok 2021 na základě
předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2021 - rozvaha k 31.12.2021,
výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021, příloha k 31.12.2021, přehled pohledávek k 31.12.2021,
inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2021.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 45.192.565,14 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 121.675,- Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 45.122.833,49 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 73.121,- Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2021 je 118.285,65 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 118.285,65 Kč následovně:

Fond odměn 80% tj.   94.628,- Kč

Rezervní fond 20% tj . 23.657,65 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 a o
schválení účetní závěrky za rok 2021 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.06.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0258/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/2/0105/22
ze dne 19.05.2022

Pronájem 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 - (3.02)

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 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.

- 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: 02.06.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0261/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/20/0120/22
ze dne 19.05.2022

FZŠ Chodovická-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021 - (5.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Fakultní základní škola Praha 9-Horní Počernice, Chodovická 2250 za rok 2021
na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2021 - rozvaha k
31.12.2021, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021, příloha k 31.12.2021, přehled pohledávek k
31.12.2021, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2021.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 52.130.566,66 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 338.853,- Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 52.127.098,82 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 74.192,29 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2021 je 268.128,55 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 268.128,55 Kč následovně:

Rezervní fond  100% tj.   268.128,55 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 a o
schválení účetní závěrky za rok 2021 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.06.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0250/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/21/0121/22
ze dne 19.05.2022

ZŠ a MŠ Spojenců-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021 -
(5.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Základní škola a Mateřská škola, Praha 9-Horní Počernice, Spojenců 1408  za
rok 2021 na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2021 - rozvaha
k 31.12.2021, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021, příloha k 31.12.2021, přehled pohledávek
k 31.12.2021, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2021.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 23.856.824,60 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 72.699,- Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 23.856.824,60 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 2400,- Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2021 je 70.299,- Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 70.299,- Kč následovně:

Fond odměn 50% tj.  35.149,50 Kč

Rezervní fond 50% tj. 35.149,50Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 a o
schválení účetní závěrky za rok 2021 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.06.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0256/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/22/0122/22
ze dne 19.05.2022

MŠ Chodovická-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021 - (5.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Mateřská škola, Praha 9-Horní Počernice, Chodovická 1900 za rok 2021
na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2021 - rozvaha k
31.12.2021, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021, příloha k 31.12.2021, přehled pohledávek k
31.12.2021, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2021

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 37.278.695,98 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 16.000,- Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 37.048.752,29 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši  0,- Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2021 je 245.943,69 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 245.943,69 Kč následovně:

Rezervní fond  20% tj.   49.189,69 Kč

Fond odměn  80% tj.   196.754,- Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 a o
schválení účetní závěrky za rok 2021 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.06.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0253/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/23/0123/22
ze dne 19.05.2022

MŠ U Rybníčku-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021 - (5.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Mateřská škola" U Rybníčku", Praha 9-Horní Počernice, Křovinovo nám. 115 za
rok 2021 na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2021 - rozvaha
k 31.12.2021, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021, příloha k 31.12.2021, přehled pohledávek
k 31.12.2021, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2021

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 14.478.573,55 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 19.500,- Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 14.165.682,36 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 5.000,- Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2021 je 327.391,19 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 327.391,19 Kč následovně:

Fond odměn  24% tj.    77.391,- Kč

Rezervní fond  76%  tj.  250.000,19 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 a o
schválení účetní závěrky za rok 2021 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.06.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0254/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/24/0124/22
ze dne 19.05.2022

Dům dětí a mládeže-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021 -
(5.07)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže za rok 2021 na základě
předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2021 - rozvaha k 31.12.2021,
výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021, příloha k 31.12.2021, přehled pohledávek k 31.12.2021,
inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2021.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 10.707.884,24 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 0,- Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 10.617.674,79 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 0,- Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2021 je 90.209,45 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 90.209,45 Kč následovně:

Rezervní fond  100% tj.  90.209,45 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 a o
schválení účetní závěrky za rok 2021 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.06.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0249/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/25/0125/22
ze dne 19.05.2022

Chvalský zámek-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021 - (5.08)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku příspěvkové organizace Chvalský zámek, příspěvková organizace za rok 2021
na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2021 - rozvaha k
31.12.2021, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021, příloha k 31.12.2021, přehled pohledávek k
31.12.2021, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2021.

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 10.730.028,83 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 1.567.920,57 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 10.226.923,64 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 1.483.101,41 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2021  je 587.924,35 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 587.924,35 Kč následovně:

Fond odměn  50% tj.  293.962,- Kč

Rezervní fond  50% tj. 293.962,35 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 a o
schválení účetní závěrky za rok 2021 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.06.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0251/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/26/0126/22
ze dne 19.05.2022

KC Horní Počernice-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021 -
(5.09)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Kulturního centra Horní Počernice za rok 2021 na základě předložených
podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2021 - rozvaha k 31.12.2021, výkaz zisku a
ztráty k 31.12.2021, příloha k 31.12.2021, přehled pohledávek k 31.12.2021, inventarizace
rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2021

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 8.280.002,61Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 148.905,11 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 8.348.449,84 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 33.617,24 KČ.

Hospodářský výsledek za rok 2021 je 46.840,64 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 46.840,64 Kč následovně:

Fond odměn  80% tj.  37.472,51 Kč

Rezervní fond 20% tj. 9.368,13 Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 a  o
schválení účetní závěrky za rok 2021 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.06.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0252/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/27/0127/22
ze dne 19.05.2022

Místní veřejná knihovna-Schválení účetní závěrky a rozdělení HV 2021
- (5.10)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Účetní závěrku Místní veřejné knihovny, Praha 9-Horní Počernice, Náchodská 754 za rok 2021
na základě předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2021 - rozvaha k
31.12.2021, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021, příloha k 31.12.2021, přehled pohledávek k
31.12.2021, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 31.12.2021

Celkové výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 6.255.616,25 Kč.

Celkové výnosy z hospodářské činnosti jsou ve výši 0,00 Kč.

Celkové náklady z hlavní činnosti jsou ve výši 5.965.706,40 Kč.

Celkové náklady z hospodářské činnosti jsou ve výši 0,00 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2021 je 289.909,85 Kč.

Na základě předložených podkladů schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.

2. schvaluje

Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 289.909,85 Kč následovně:

Rezervní fond  82,75% tj.   239.909,85 Kč

Fond odměn  17,25% tj.   50.000,-  Kč



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 příspěvkovou organizaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 a o
schválení účetní závěrky za rok 2021 zřizovatelem.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 15.06.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ivanka Ptáčková, Referent rozpočtář, investic a fondy EU
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0255/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/28/0128/22
ze dne 19.05.2022

Rozpočtové opatření č. 30 MČ Praha 20 na rok 2022 – přesun
finančních prostředků (vratka) předfinancovaných pro potřeby v rámci
COVID - 19 ve výši 200,0 tis. Kč - (5.11)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 30 MČ Praha 20 na rok 2022

přesun finančních prostředků (vratka) předfinancovaných pro potřeby v rámci COVID - 19

ve výši 200,0 tis. Kč

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, 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/0238/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/29/0129/22
ze dne 19.05.2022

Rozpočtové opatření č. 31 MČ Praha 20 na rok 2022 - poskytnutí
neúčelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z titulu doplnění
dodatečného finančního vztahu ve výši 4 624,0 tis. Kč - (5.12)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 31 MČ Praha 20 na rok 2022

poskytnutí neúčelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z titulu doplnění dodatečného
finančního vztahu

ve výši 4 624,0 tis. Kč

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, 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/0276/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/3/0106/22
ze dne 19.05.2022

Pronájem části pozemku KN parc. č. 786/1 o výměře cca 25 m2 v
parku Houslový klíč v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- pronájem části obecního pozemku KN parc. č. 786/1 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, na dobu určitou, dne 18. 6. 2022 za
nájemné ve výši 500 Kč/předmět a doba pronájmu, za účelem pořádání předvolební kampaně
s programem pro děti.

- uzavření nájemní smlouvy s XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX.

2. ukládá

předložit nájemní smlouvu smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 17.06.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, 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/0262/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/31/0130/22
ze dne 19.05.2022

Žádost o pronájem kolumbární schránky na veřejném pohřebišti Horní
Počernice v Praze 9 - Horních Počernicích + doplnění údajů - (5.14)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem kolumbární schránky na veřejném pohřebišti v Praze 9 - Horních Počernicích XXXX
XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX X

2. ukládá

informovat XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX X

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 17.06.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0245/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/33/0131/22
ze dne 19.05.2022

Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250 o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu
investic. - (6.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 o souhlas
s čerpáním finančních prostředků z fondu investic ve  výši 294.780,- Kč na pořízení altánu na
školní zahradě, který bude zastřešovat venkovní učebnu.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z fondu investic Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Chodovická 2250 ve  výši 294.780,- Kč vč. DPH za účelem dodávky a montáže
altánu na školní zahradě, resp. na pozemku KN parc. č. 786/70 v k.ú. Horní Počernice, který
bude zastřešovat venkovní učebnu, od dodavatele: Jan Antoš, se sídlem: Karla Hlaváčka
2278/3, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ: 12257516.

3. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 o
usnesení Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci čerpání finančních prostředků z fondu investic
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v celkové výši 294.780,- Kč na pořízení altánu na školní zahradě, který bude zastřešovat
venkovní učebnu.

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, 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/0241/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/34/0132/22
ze dne 19.05.2022

Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250 o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu
investic. - (6.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 o souhlas
s čerpáním finančních prostředků z fondu investic ve  výši 58.880,- Kč na pořízení 1 ks
multifunkční barevné laserové tiskárny Canon iR-C3226i do kanceláře školy.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z fondu investic Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Chodovická 2250 ve  výši 58.880,- Kč vč. DPH na pořízení 1 ks multifunkční barevné
laserové tiskárny Canon iR-C3226i do kanceláře školy, kdy dodavatelem je fi DAMEDIS s.r.o.,
se sídlem Křenová 89/19, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 26931664.

3. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 o
usnesení Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci čerpání finančních prostředků z fondu investic
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v celkové výši 58.880,- Kč na pořízení 1 ks multifunkční barevné laserové tiskárny Canon iR-
C3226i do kanceláře školy.

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, 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/0266/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/35/0133/22
ze dne 19.05.2022

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. - (6.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

vyčíslení mimořádných výdajů v období 12.3.2022 – 28.3.2022 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 38.000,- Kč Základní
škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 na úhradu mimořádných výdajů v období
12.3.2022 – 28.3.2022 v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na
útěku před agresí Ruské federace, které vznikly v důsledku jejich ubytování v tělocvičně školy.

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 úhradu mimořádných výdajů v období 12.3.2022 – 28.3.2022 v souvislosti s
poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace.

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, 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/0248/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/36/0134/22
ze dne 19.05.2022

Výjimky z počtu žáků ve třídách základních škol zřizovaných MČ Praha
20. - (6.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. konstatuje, že

nesouhlasí s případným povolováním výjimek z nejvyššího počtu žáků ve třídách základních
škol zřizovaných MČ Praha 20 pro školní rok 2022/2023, neboť by to vedlo k újmě na
kvalitě vzdělávací činnosti škol a nebyly by splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

2. ukládá

informovat ředitele základních škol zřizovaných MČ Praha 20, o usnesení Zastupitelstva m.č.
Praha 20 ve věci povolování výjimek z počtu žáků ve třídách základních škol na školní rok
2022/2023.

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, 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/0267/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/37/0135/22
ze dne 19.05.2022

Žádost Domu dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, o technickou
podporu na akci "Den dětí" - (6.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

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

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

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 27.05.2022
Starosta
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4. ukládá

zabezpečit technickou podporu akce "Den dětí", která se koná dne 28.5.2022 u ZŠ Ratibořická,
ve schváleném rozsahu, s dopravou technického vybavení na místo dopoledne v den konání
akce

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 28.05.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0242/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/38/0136/22
ze dne 19.05.2022

Žádost o poskytování tísňové péče prostřednictvím výpůjčky zařízení -
(6.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost paní XXXXXX XXXXXXXXX o poskytování tísňové péče prostřednictvím výpůjčky
zařízení a vyjádření Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové

2. schvaluje

zakoupení/repase zařízení pro poskytování tísňové péče za účelem výpůjčky zařízení
žadatelce, paní XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

3. ukládá

informovat žadatelku, paní XXXXXX XXXXXXXXXX, o usnesení Zastupitelstva městské části
Praha 20 ve věci zakoupení zařízení pro poskytování tísňové péče za účelem výpůjčky zařízení
žadatelce

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0230/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/39/0159/22
ze dne 19.05.2022

Schválení poskytnutí jednorázového finančního daru jako projevu
ocenění za přínos při rozvoji městské části v roce 2022 - (6.07)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

poskytnutí finančního daru panu XXXXXXXXXX XXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXX XX XXXXX X ve výši 4.000.-Kč, a to jako projev ocenění za jeho osobní přínos a aktivitu
při rozvoji městské části Praha 20 v roce 2022.

2. schvaluje

podstatné náležitosti darovací smlouvy, která tvoří přílohu tohoto usnesení, a na jejímž
podkladě bude obdarovanému XXXXXXXXXX XXXXXXXXposkytnut schválený dar.

3. ukládá

OKÚ zajistit vyhotovení darovací smlouvy v souladu se schválenými podstatnými náležitostmi
darovací smlouvy a předložit ji smluvním stranám k podpisu.

3.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 31.05.2022
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4. ukládá

zjistit aktuální stav na rybníku Křovinovo náměstí s ohledem na možnost umístění kachního
hotelu

4.1 Zodpovídá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Termín: 30.06.2022
Tajemník

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Tajemník
předkládá: Hana Moravcová, Člen zastupitelstva
bod jednání: BJ/0246/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/4/0107/22
ze dne 19.05.2022

Souhlas s umístěním mobilního WC na pozemku parc. č. 785/10 v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha - (3.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním mobilního WC na pozemek parc. č. 785/10 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z
důvodu zajištění neveřejného sociálního zařízení pro řidiče autobusové dopravy ARRIVA CITY
s.r.o.

2. ukládá

sdělit stanovisko ZMČ žadateli (ARRIVA CITY s.r.o.).

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, 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/0263/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/40/0137/22
ze dne 19.05.2022

Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na projekt "ŠKOLIČKA
- školka nanečisto - adaptační program a letní prázdninové příměstské
tábory" - (7.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Mumraj z.s. o poskytnutí individuální dotace na projekt "ŠKOLIČKA - školka
nanečisto - adaptační program a letní prázdninové příměstské tábory" ve výši 59.000,- Kč a
kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Mumraj z.s. na projekt "ŠKOLIČKA - školka
nanečisto - adaptační program a letní prázdninové příměstské tábory" ve výši 59.000,- Kč, a
to na osobní, materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0038

4. ukládá

informovat žadatele, spolek Mumraj z.s., o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20
ve věci žádosti o dotaci na projekt "ŠKOLIČKA - školka nanečisto - adaptační program a letní
prázdninové příměstské tábory"

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Mumraj z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČO: 70104212, na
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projekt "ŠKOLIČKA - školka nanečisto - adaptační program a letní prázdninové příměstské
tábory"

5.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0231/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/41/0138/22
ze dne 19.05.2022

Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na projekt "Mumraj je
vícegenerační dům" - (7.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na projekt "Mumraj je vícegenerační dům" ve
výši 65.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Mumraj z.s. na projekt "Mumraj je
vícegenerační dům" ve výši 65.000,- Kč na osobní, materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0037

4. ukládá

informovat žadatele, spolek Mumraj z.s. o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20 ve
věci poskytnutí dotace na projekt "Mumraj je vícegenerační dům"

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Mumraj z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČO: 70104212, na
projekt "Mumraj je vícegenerační dům"

5.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0232/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/42/0139/22
ze dne 19.05.2022

Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt
"HoPo - provozní náklady sociální služby" - (7.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt "HoPo - provozní náklady
sociální služby" v roce 2020 ve výši 60.300,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce
2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci Neposeda, z.ú. na projekt "HoPo -
provozní náklady sociální služby" ve výši 60.000,- Kč, a to na osobní náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0035

4. ukládá

informovat žadatele, organizaci Neposeda, z. ú., o usnesení Zastupitelstva městské části Praha
20 ve věci poskytnutí dotace na projekt "HoPo - provozní náklady sociální služby"

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 s
organizací Neposeda, z.ú., Šimanovská 47, Praha 9, 198 00, IČO: 69793298, o poskytnutí
individuální dotace na podporu projektu "HoPo - provozní náklady sociální služby"

5.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0160/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/43/0140/22
ze dne 19.05.2022

Žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt
"Křižovatka - provozní náklady sociální služby" - (7.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace Neposeda, z.ú. o individuální dotaci na projekt "Křižovatka - provozní
náklady sociální služby" ve výši 65.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci Neposeda, z.ú. na projekt "Křižovatka
- provozní náklady sociální služby" ve výši 65.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové
náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0036

4. ukládá

informovat žadatele, organizaci Neposeda, z.ú., o usnesení Zastupitelstva městské části Praha
20 ve věci poskytnutí dotace na projekt "Křižovatka - provozní náklady sociální služby"

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20
organizaci Neposeda, z.ú., Šimanovská 47, Praha 9, 198 00, IČO: 69793298, o poskytnutí
individuální dotace na projekt "Křižovatka - provozní náklady sociální služby"

5.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0161/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/44/0141/22
ze dne 19.05.2022

Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt
"Pečovatelská služba" - (7.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt "Pečovatelská služba" ve
výši 30.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci LRS Chvaly o.p.s. na projekt
"Pečovatelská služba" ve výši 30.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0030

4. ukládá

informovat organizaci LRS Chvaly o.p.s. o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20 ve
věci poskytnutí dotace na projekt "Pečovatelská služba"

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20
s organizací LRS Chvaly o.p.s., Stoliňská 920, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČO:
24805807 na projekt "Pečovatelská služba"

5.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0190/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/45/0142/22
ze dne 19.05.2022

Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt
"Terénní zdravotní péče při LRS Chvaly" - (7.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt "Terénní zdravotní péče
při LRS Chvaly" ve výši 50.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci LRS Chvaly o.p.s. na projekt "Terénní
zdravotní péče při LRS Chvaly" ve výši 50.000,- Kč, a to na osobní náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0029

4. ukládá

informovat organizaci LRS Chvaly o.p.s. o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20 ve
věci poskytnutí dotace na projekt "Terénní zdravotní péče při LRS Chvaly"

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 s
organizací LRS Chvaly o.p.s., Stoliňská 920, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČO: 24805807,
na projekt "Terénní zdravotní péče při LRS Chvaly"

5.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0191/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/46/0143/22
ze dne 19.05.2022

Žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt
"Následná a rehabilitační péče v LRS Chvaly" - (7.07)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace LRS Chvaly o.p.s. o individuální dotaci na projekt "Následná a rehabilitační
péče v LRS Chvaly" ve výši 100.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci LRS Chvaly o.p.s. na projekt "Následná
a rehabilitační péče v LRS Chvaly" ve výši 100.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové
náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0031

4. ukládá

informovat organizaci LRS Chvaly o.p.s. o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20 ve
věci poskytnutí dotace na projekt "Následná a rehabilitační péče v LRS Chvaly"

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20
organizaci LRS Chvaly o.p.s., Stoliňská 920, Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 24805807, na
projekt "Následná a rehabilitační péče v LRS Chvaly"

5.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0192/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/47/0144/22
ze dne 19.05.2022

Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o individuální
dotaci na podporu sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské
pomoci Horní Počernice - (7.08)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice o individuální dotaci na podporu sociální
služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice ve výši 130.000,- Kč a kartu
k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice na
podporu sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice ve výši
130.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0025

4. ukládá

informovat žadatele, Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, o usnesení Zastupitelstva
městské části Praha 20 ve věci poskytnutí dotace na podporu sociální služby Azylový dům
Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
Střediskem křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, 193 00  Praha 9 -
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Horní Počernice, IČO: 69780145, na podporu sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské
pomoci Horní Počernice

5.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0228/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/48/0145/22
ze dne 19.05.2022

Žádost Linky bezpečí, z.s. o individuální dotaci na projekt "Linka
bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 20" - (7.09)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace Linka bezpečí, z.s. o individuální dotaci na projekt "Linka bezpečí pro děti a
mládež z MČ Praha 20" ve výši 40.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci Linka bezpečí, z.s. na projekt "Linka
bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 20" ve výši 10.000,- Kč, a to na nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. S/30/2022/0034

4. ukládá

informovat žadatele, Linku bezpečí, z.s., o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20 ve
věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na projekt "Linka bezpečí pro děti a mládež z
MČ Praha 20"

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta



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

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu s organizací Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 00, Praha 8,
IČO: 61383198, o poskytnutí individuální dotace na projekt "Linka bezpečí pro děti a mládež
z MČ Praha 20"

5.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0229/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/49/0146/22
ze dne 19.05.2022

Žádost organizace SEMIRAMIS z.ú. o individuální dotaci na projekt
"Terénní program Horní Počernice" - (7.10)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost organizace SEMIRAMIS z.ú. o individuální dotaci na projekt "Terénní program Horní
Počernice" ve výši 65.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci SEMIRAMIS z.ú. na projekt "Terénní
program Horní Počernice" ve výši 65.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. S/30/2022/0032

4. ukládá

informovat žadatele, organizaci SEMIRAMIS z.ú., o usnesení Zastupitelstva městské části
Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na projekt "Terénní program Horní
Počernice"

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta



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

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu s organizací SEMIRAMIS z.ú., Dlabačova 2208, 288 02
Nymburk, IČO: 70845387, o poskytnutí individuální dotace na projekt "Terénní program Horní
Počernice"

5.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0177/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/5/0108/22
ze dne 19.05.2022

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. S/120/2022/0112 ze dne
26.4.2022 - (3.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. S/120/2022/0112 s Domem dětí a mládeže,
Praha 9 – Horní Počernice p. o. 

2. ukládá

předložit Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. S/120/2022/0112 smluvním stranám
k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 27.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, 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/0260/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/50/0147/22
ze dne 19.05.2022

Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na podporu akcí pro
rodiny v Horních Počernicích - (7.11)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Mumraj z.s. o poskytnutí individuální dotace na podporu akcí pro rodiny v
Horních Počernicích ve výši 57.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Mumraj z.s. na podporu akcí pro rodiny v
Horních Počernicích ve výši 57.000,- Kč, a to na osobní, materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0040

4. ukládá

informovat žadatele, spolek Mumraj z.s., o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20 ve
věci poskytnutí dotace na podporu akcí pro rodiny v Horních Počernicích

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta



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

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Mumraj z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČO: 70104212, na
podporu akcí pro rodiny v Horních Počernicích

5.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0227/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/51/0148/22
ze dne 19.05.2022

Žádost spolku Mumraj z.s. o individuální dotaci na projekt
"Vícegenerační ateliéry Mumraje" - (7.12)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Mumraj z.s. o poskytnutí individuální dotace na projekt "Vícegenerační ateliéry
Mumraje" 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 Mumraj z.s. na projekt "Vícegenerační
ateliéry Mumraje" ve výši 35.000,- Kč, a to na osobní, materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0039

4. ukládá

informovat žadatele, spolek Mumraj z.s., o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20 ve
věci poskytnutí dotace na projekt "Vícegenerační ateliéry Mumraje"

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta



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

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Mumraj z.s., Mezilesí 2058, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČO: 70104212,  na
podporu projektu "Vícegenerační ateliéry Mumraje"

5.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0226/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/52/0149/22
ze dne 19.05.2022

Žádost Základní umělecké školy o individuální dotaci na projekt
"Festival studentských orchestrů 2022" - (7.13)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Základní umělecké školy o individuální dotaci na projekt "Festival studentských
orchestrů 2022" ve výši 27.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na akci v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Základní umělecké škole na projekt "Festival
studentských orchestrů 2022" ve výši 22.000,- Kč, a to na nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0033

4. ukládá

informovat žadatele, Základní uměleckou školu, o usnesení Zastupitelstva městské části Praha
20 ve věci poskytnutí dotace na projekt "Festival studentských orchestrů 2022"

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta



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

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
Základní uměleckou školou, Ratibořická 1899/30, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČO:
61385069, o poskytnutí individuální dotace na projekt "Festival studentských orchestrů 2022"

5.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 24.06.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0195/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/53/0150/22
ze dne 19.05.2022

Žádost spolku Jachtklub Toušeň, z.s. o individuální dotaci na podporu
závodníků v jachtingu: Sára Tkadlecová a Tadeáš Tkadlec (olympijská
lodní třída 49er FX) - (7.14)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Jachtklub Toušeň, z.s. o individuální dotaci na podporu závodníků v jachtingu:
Sára Tkadlecová a Tadeáš Tkadlec (olympijská lodní třída 49er FX) ve výši 50.000,- Kč a kartu
k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Jachtklub Toušeň, z.s. na podporu závodníků
v jachtingu: Sára Tkadlecová a Tadeáš Tkadlec (olympijská lodní třída 49er FX) ve výši
30.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. S/30/2022/0046

4. ukládá

informovat žadatele, spolek Jachtklub Toušeň, z.s., o usnesení Zastupitelstva městské části
Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na podporu závodníků v jachtingu:
Sára Tkadlecová a Tadeáš Tkadlec (olympijská lodní třída 49er FX)

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 24.06.2022
Člen rady



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

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu se spolkem Jachklub Toušeň, z.s., Na Krétě 27, 250 89 Lázně
Toušeň, IČO: 00664901, o poskytnutí individuální dotace na podporu závodníků v jachtingu:
Sára Tkadlecová a Tadeáš Tkadlec (olympijská lodní třída 49er FX)

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 24.06.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 15, 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/0240/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/54/0151/22
ze dne 19.05.2022

Žádost Ing. Lenky Malé o individuální dotaci na příspěvek na pronájem
a nákup sportovních potřeb - (7.15)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Ing. Lenky Malé o individuální dotaci na příspěvek na pronájem a nákup sportovních
potřeb ve výši 40.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Ing. Lence Malé na příspěvek na pronájem a nákup
sportovních potřeb ve výši 40.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. S/30/2022/0044

4. ukládá

informovat žadatelku,  Ing. Lenku Malou, o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20 ve
věci poskytnutí dotace na příspěvek na pronájem a nákup sportovních potřeb

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 24.06.2022
Člen rady



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

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s Ing. Lenkou Malou,
XXXXXXXX XXXXXXX, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice na příspěvek na pronájem a nákup
sportovních potřeb

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí,
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 15, 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/0237/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/55/0152/22
ze dne 19.05.2022

Žádost Martiny Ptáčkové o individuální dotaci na bojové sporty - Hand
to Hand Combat, Kickbox, Box, MMA, Sebeobrana - (7.16)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Martiny Ptáčkové o individuální dotaci na bojové sporty - Hand to Hand Combat,
Kickbox, Box, MMA, Sebeobrana ve výši 49.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na činnost v
roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 žadatelce Martině Ptáčkové na bojové sporty -
Hand to Hand Combat, Kickbox, Box, MMA, Sebeobrana ve výši 33.000,- Kč, a to na osobní,
materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. S/30/2022/0043

4. ukládá

informovat žadatelku, Martinu Ptáčkovou, o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20
ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na bojové sporty -  Hand to Hand Combat,
Kickbox, Box, MMA, Sebeobrana

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 24.06.2022
Člen rady



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

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s žadatelkou Martinou
Ptáčkovou, XXXXXXXXXXXX XXXXXX, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 24.06.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 15, 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/0235/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/56/0153/22
ze dne 19.05.2022

Žádost Josefa Ptáčka o individuální dotaci na bojové sporty -
Grappling, Brazilské Jiu-Jitsu, Sambo, Hand to Hand Combat, Kickbox,
MMA, Sebeobrana - (7.17)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Josefa Ptáčka o individuální dotaci na bojové sporty - Grappling, Brazilské Jiu-Jitsu,
Sambo, Hand to Hand Combat, Kickbox, MMA, Sebeobrana ve výši 49.000,- Kč a kartu k
žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 žadateli Josefu Ptáčkovi na bojové sporty -
Grappling, Brazilské Jiu-Jitsu, Sambo, Hand to Hand Combat, Kickbox, MMA, Sebeobrana ve
výši 33.000,- Kč, a to na osobní a materiálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. S/30/2022/0042

4. ukládá

informovat žadatele, Josefa Ptáčka, o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20 ve věci
žádosti o poskytnutí individuální dotace na bojové sporty - Grappling, Brazilské Jiu-Jitsu,
Sambo, Hand to Hand Combat, Kickbox, MMA, Sebeobrana

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 24.06.2022
Člen rady
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s žadatelem Josefem Ptáčkem,
XXXXXXXXXXXX XXXXXX, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 24.06.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 15, 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/0236/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/57/0154/22
ze dne 19.05.2022

Žádost spolku CSG TRI TEAM z.s., o individuální dotaci na podporu
akcí pro veřejnost na území MČ Horní Počernice (Běh pro střechu nad
hlavou + Triatlon Horní Počernice + Novoroční běh) - (7.18)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost CSG TRI TEAM z.s., o individuální dotaci na podporu akcí pro veřejnost na území MČ
Horní Počernice (Běh pro střechu nad hlavou + Triatlon Horní Počernice + Novoroční běh) ve
výši 159.860,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na akci v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 CSG TRI TEAM z.s., na podporu akcí pro veřejnost na
území MČ Horní Počernice (Běh pro střechu nad hlavou + Triatlon Horní Počernice + Novoroční
běh) ve výši 90.000,- Kč, a to na osobní, materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0041

4. ukládá

informovat žadatele, CSG TRI TEAM z.s., o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20 ve
věci poskytnutí dotace na podporu akcí pro veřejnost na území MČ Horní Počernice (Běh pro
střechu nad hlavou + Triatlon Horní Počernice + Novoroční běh)

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 24.06.2022
Člen rady

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 s
CSG TRI TEAM z.s.,Chrpová 919, 250 92, Šestajovice, IČO:06174388, na podporu akcí pro
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veřejnost na území MČ Horní Počernice (Běh pro střechu nad hlavou + Triatlon Horní Počernice
+ Novoroční běh)

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 24.06.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/0234/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/58/0155/22
ze dne 19.05.2022

Žádost spolku TAJV, z.s., o individuální dotaci na projekt "Sportovní
den mládeže s TAJV v MČ Praha 20" - (7.19)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku TAJV, z.s., o individuální dotaci na projekt "Sportovní den mládeže s TAJV v MČ
Praha 20" ve výši 10.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na akci v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku TAJV, z.s., na projekt "Sportovní den mládeže
s TAJV v MČ Praha 20" ve výši 10.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0027

4. ukládá

informovat žadatele, spolek TAJV, z.s., o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20 ve
věci poskytnutí dotace na projekt "Sportovní den mládeže s TAJV v MČ Praha 20"

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 24.06.2022
Člen rady
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20
se spolkem TAJV, z.s., Sportovní 158, 290 01, Poděbrady, IČO:09287094, o poskytnutí
individuální dotace na projekt "Sportovní den mládeže s TAJV v MČ Praha 20"

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 24.06.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 15, 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/0196/2022



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

29. zasedání

číslo ZMC/29/59/0156/22
ze dne 19.05.2022

Žádost Adama Pilce o individuální dotaci na pomoc s pokrytím nákladů
na reprezentační činnost v letecké akrobacii - (7.20)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Adama Pilce o individuální dotaci na pomoc s pokrytím nákladů na reprezentační činnost
v letecké akrobacii ve výši 60.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 žadateli Adamu Pilcovi na pomoc s pokrytím nákladů
na reprezentační činnost v letecké akrobacii ve výši 30.000,- Kč, a to na osobní náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální č. S/30/2022/0026

4. ukládá

informovat žadatele Adama Pilce, zastoupeného zákonným zástupcem, o usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na
reprezentační činnost v letecké akrobacii

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 24.06.2022
Člen rady
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s žadatelem Adamem Pilcem,
zastoupeného zákonným zástupcem, X XXXXX XXXXXXX, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 24.06.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 15, 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/0187/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/60/0157/22
ze dne 19.05.2022

Žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o individuální dotaci na
dopravu na mezinárodní turnaj - (7.21)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o poskytnutí dotace na dopravu na mezinárodní turnaj
ve výši 70.000,- 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 dopravu
na mezinárodní turnaj ve výši 50.000,- Kč, a to na nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0045

4. ukládá

informovat žadatele, SC Xaverov Horní Počernice, z.s., o usnesení Zastupitelstva městské části
Praha 20 ve věci poskytnutí individuální dotace na dopravu na mezinárodní turnaj

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 03.06.2022
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 dopravu na mezinárodní turnaj

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 03.06.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 15, 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/0259/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/61/0158/22
ze dne 19.05.2022

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 -
(8.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- 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

3. pověřuje

starostu odstartováním akce dne 11.6.2022

4. ukládá

předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu.

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 10.06.2022
Starosta
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5. ukládá

zveřejnit informace o konání akce na webu a sociálních sítích městské části Praha 20

5.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 23.05.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Viktor Kazda, Vedoucí kanceláře úřadu
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0275/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/7/0109/22
ze dne 19.05.2022

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "BD Mezilesí 2059 - výměna stoupacích potrubí II.
etapa" - (3.07)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "BD Mezilesí
2059 - výměna stoupacích potrubí II. etapa"

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 – Dana Králová, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Josef Hohenberger, vedoucí oddělení správy majetku OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník Jan Hohenberger – technik OHSaI ÚMČ 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 – PhDr. Jiří Nohejl, referent OHSaI ÚMČ Praha 20

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek (75 % cena, 25 % doba
realizace díla)
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4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "BD Mezilesí
2059 - výměna stoupacích potrubí II. etapa"

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 23.05.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, 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/0269/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/8/0110/22
ze dne 19.05.2022

Nákup 2ks switchů Cisco Nexus 3524-XL včetně supportu na 36 měsíců
- (3.08)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pořízení 2ks switchů Cisco Nexus 3524-XL včetně supportu na 36 měsíců od dodavatele s
nejlevnější cenovou nabídkou STORAGE ONE, a.s. IČ:02301245 sídlem  Řeporyjská 490/17,
159 00 Praha 5 - Jinonice.

2. ukládá

objednat na základě dodané cenové nabídky 2ks switchů Cisco Nexus 3524-XL včetně supportu
na 36 měsíců od dodavatele s nejlevnější cenovou nabídkou STORAGE ONE, a.s. IČ:02301245
sídlem  Řeporyjská 490/17, 159 00 Praha 5 - Jinonice.

2.1 Zodpovídá: Lucie Koutná,
Vedoucí odboru Informatiky

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

Lucie Koutná, Vedoucí odboru Informatiky
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/0265/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

29. zasedání

číslo ZMC/29/9/0111/22
ze dne 19.05.2022

Stanovisko k územnímu souhlasu stavby "Prodloužení splaškové
kanalizace a přípojka“ na p. č. 4380/1 Horní Počernice - (4.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Prodloužení splaškové kanalizace a přípojka“ na p. č. 4380/1 Horní
Počernice, v rozsahu projektové dokumentace vypracované Růžička a partneři s.r.o., v lednu
2022.

2. schvaluje

- pronájem části pozemků p. č. 4380/7 a 4382/1 o celkové výměře 44 m2 v k. ú. Horní
Počernice, na dobu určitou nepřesahující 28 dní.

- uzavření nájemní smlouvy s investorem: XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX



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 smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám (dětská
skupina)

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, 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/0271/2022


