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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

34. zasedání

číslo ZMC/34/1/0201/22
ze dne 27.06.2022

Výpůjčka obecních pozemků KN parc. č. 4322/16 o výměře 2218 m2,
KN parc. č. 4321/4 o výměře 482 m2, KN parc. č. 4321/8 o výměře
887 m2, KN parc. č. 4321/9 o výměře 2577 m2, KN parc. č. 4321/11
o výměře 207 m2, KN parc. č. 4321/12 o výměře 105 m2, KN parc. č.
4322/13 o výměře 352 m2, KN parc. č. 4322/14 o výměře 1638 m2,
KN parc. č. 4327/4 o výměře 1254 m2, KN parc. č. 4327/5 o výměře
1253 m2, vše situované v k. ú. Horní Počernice, za účelem pořádání
Triatlonu a Běhu pro střechu nad hlavou - (3.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku obecních pozemků KN parc. č. 4322/16 o výměře 2218 m2, KN parc. č. 4321/4 o

výměře 482 m2, KN parc. č. 4321/8 o výměře 887 m2, KN parc. č. 4321/9 o výměře 2577

m2, KN parc. č. 4321/11 o výměře 207 m2, KN  parc. č. 4321/12 o výměře 105 m2, KN parc.

č. 4322/13 o výměře 352 m2, KN parc. č. 4322/14 o výměře 1638 m2, KN parc. č. 4327/4 o

výměře 1254 m2 a KN parc. č. 4327/5 o výměře 1253 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, spolku
CSG TRI TEAM z.s., na dobu určitou, dne 30. 7. 2022, za účelem pořádání Běhu pro střechu
na hlavou a na dobu určitou dne 31.7.2022 za účelem pořádání Triatlonu

- uzavření smlouvy o výpůjčce s CSG TRI TEAM z.s. 



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

2. ukládá

předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 29.07.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 14, 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/0333/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/10/0208/22
ze dne 27.06.2022

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „BD
Mezilesí 2059 - výměna stoupacích potrubí II. etapa - (3.10)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „BD Mezilesí 2059 - výměna
stoupacích potrubí II. etapa“ společnosti ABP HOLDING a.s., Thámova 21/34, 186 00 Praha
8 - Karlín, IČ: 15268446 s nabídkovou cenou 5 567 842,84 Kč bez DPH (6 403 019,27 Kč
včetně DPH), dle doporučení výběrové komise.

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
"BD Mezilesí 2059 - výměna stoupacích potrubí II. etapa" se společností ABP HOLDING a.s.,
Thámova 21/34, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 15268446.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 08.07.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0365/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/12/0209/22
ze dne 27.06.2022

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“ - (3.12)

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 12. 7. 2022
v době od 17:45 hodin do 24:00 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: 11.07.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, 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/0381/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/13/0210/22
ze dne 27.06.2022

Stanovisko ke společnému řízení stavby „Novostavba RD “ na poz. p. č.
3694/1 k. ú. Horní Počernice - (4.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Novostavba RD“ na poz. p. č. 3694/1 k. ú. Horní Počernice, v rozsahu
projektové dokumentace vypracované společností Zelené domky.cz s. r. o., Praha 1, v březnu
2021.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku p. č. 3725/2 o celkové výměře 13 m2 v k. ú. Horní Počernice, na
dobu určitou nepřesahující 28 dní.
- uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXXXX XXXXXXX

3. ukládá

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

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 30.06.2022
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/0363/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/14/0211/22
ze dne 27.06.2022

Stanovisko k územnímu souhlasu stavby "Přípojka vodovodu“ na p. č.
3714/6 Horní Počernice - (4.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Přípojka vodovodu“ na p. č. 3714/6 Horní Počernice pro objekt č. p.
2771/16 ul. Ke Xaverovu Horní Počernice, v rozsahu projektové dokumentace vypracované
Ing. Jan Hlom – JH projekty, v lednu 2021.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku p. č. 4553/9 o celkové výměře 6 m2 v k. ú. Horní Počernice, na
dobu určitou nepřesahující 28 dní.
- uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám (vod. příp.)

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 30.06.2022
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/0370/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/15/0212/22
ze dne 27.06.2022

Stanovisko k umístění stavby - „Praha 20 – Horní Počernice,
Božanovská - Ke Xaverovu, náhrada VV 1kV, nové kNN“ - (4.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Božanovská - Ke Xaverovu, náhrada VV 1kV,
nové kNN " v rozsahu projektové dokumentace vypracované Energo Praha s. r. o. z 01/2022

za podmínky,

- pokládky dalších 2 ks HDPE ochranných trubek, jako přílože, v celé délce projektované trasy,
kdy jednou z příloží bude veden kabel pro veřejný rozhlas 4x2,5 CYKY

- 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. 3723, 3740/2,
4229/19, 4543/5, 4543/6, 4503/3 a 4553/9 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za
účelem umístění a provozování stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Božanovská - Ke Xaverovu,
náhrada VV 1kV, nové kNN " 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 (Energo)

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 30.06.2022
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/0371/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/16/0213/22
ze dne 27.06.2022

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p. č. 3763/1 a 3767 v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem umístění a provozování
součásti distribuční soustavy kabelového vedení, jako součásti stavby
„Drobná úprava sítě NN, Praha 20, Horní Počernice, Jeřická", se
společností PRE distribuce, a. s. - (4.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 3763/1 a 3767 v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha, za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy
kabelového vedení, jako součásti stavby „Drobná úprava sítě NN, Praha 20, Horní Počernice,
Jeřická", se společností PRE distribuce, a.s.

2. ukládá

předložit Smlouvu o zřízení věcného břemene k podpisu. (PRE Jeřická)

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 30.06.2022
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: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0372/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/17/0214/22
ze dne 27.06.2022

Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 1589/3,
423 a 300 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (4.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 1589/3, 423 a 300 v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha za účelem umístění a provozování součásti telekomunikační sítě,
jako součást stavby „FTTS připojení objektu SITE 12418 na optickou síť“, se společností T-
Mobile a.s. .

2. ukládá

předložit Smlouvu o zřízení služebnosti k podpisu (T- Mobile Náchodská)

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 30.06.2022
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: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0374/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/18/0215/22
ze dne 27.06.2022

Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 4061,
4053/1, 4059, 4060, 3948/2, 3950/1, 300 a 210 v k. ú. Horní
Počernice, Praha po provedení stavby „Připojení DC pro Tiskárnu
cenin a Ministerstvo vnitra na síť T-Mobile – trasa Horní Počernice“ se
společností T- Mobile - (4.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 4061, 4053/1, 4059, 4060,
3948/2, 3950/1, 300 a 210 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem umístění a
provozování součásti telekomunikační sítě, jako součást stavby „Připojení DC pro Tiskárnu
cenin a Ministerstvo vnitra na síť T-Mobile – trasa Horní Počernice“ se společností T- Mobile

2. ukládá

předložit Smlouvu o zřízení služebnosti k podpisu (T Mobile  - Tiskárna)

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 30.06.2022
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/0377/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/19/0216/22
ze dne 27.06.2022

Připomínky k Územní studii Horní Počernice - východ, 05/2022
("interní připomínkování") - (4.07)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

připomínky k Územní studii Horní Počernice východ - 05/2022 v rámci tzv. "interního
připomínkování", a to podle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

2. ukládá

zajistit uplatnění schválených připomínek podle odstavce 1 u pořizovatele - Magistrátu
hl.m.Prahy, odboru územního rozvoje.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 28.06.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0368/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/2/0202/22
ze dne 27.06.2022

Výpůjčka obecního pozemku KN parc. č. 868, KN parc. č. 867, KN parc.
č. 866, KN parc. č. 865 a části pozemku KN parc. č. 3896 vše v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha za účelem pořádání akce Zahájení 17.
divadelní sezony - (3.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- výpůjčku obecního pozemku KN parc. č. 865 o výměře 1426 m2, druh pozemku – ostatní

plocha, způsob využití – zeleň, KN parc. č. 866 o výměře 2155 m2, druh pozemku – ostatní

plocha, způsob využití – zeleň, pozemku KN parc. č. 867 o výměře 1849 m2, druh pozemku

– ostatní plocha, způsob využití – zeleň, KN parc. č. 868 o výměře 6046 m2, druh pozemku
– ostatní plocha, způsob využití – zeleň  a části pozemku KN parc. č. 3896 o výměře cca 517

m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, vše v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, Kulturnímu centru Horní Počernice, p. o., na dobu určitou, dne 11. 9.
2022, za účelem pořádání akce Zahájení 17. divadelní sezony.

- uzavření smlouvy o výpůjčce s Kulturním centrem Horní Počernice, p. o.

2. ukládá

- předložit smlouvu o výpůjčce smluvním stranám k podpisu.



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

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 29.07.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, 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/0375/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/20/0217/22
ze dne 27.06.2022

Rozpočtové opatření č. 37 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí
účelové dotace na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním
pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské
federace v celkové výši 609,5 tis. Kč - (5.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 37 MČ Praha 20 na rok 2022

poskytnutí účelové dotace na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům
Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace

v celkové výši 609,5 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/0336/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/21/0218/22
ze dne 27.06.2022

Rozpočtové opatření č. 38 MČ Praha 20 na rok 2022 - poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva
práce a sociálních věcí na podporu registrovaných sociálních služeb
pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby
občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 ve výši 781,0 tis. Kč - (5.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 38 MČ Praha 20 na rok 2022

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních
věcí na podporu registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří
poskytují sociální služby občanům hl. m. Prahy pro rok 2022

ve výši 781,0 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/0337/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/22/0219/22
ze dne 27.06.2022

Rozpočtové opatření č. 39 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a
sociálních věcí na výkon sociální práce pro rok 2022 ve výši 1 382,8 tis.
Kč - (5.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 39 MČ Praha 20 na rok 2022

poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních
věcí na výkon sociální práce pro rok 2022

ve výši 1 382,8 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/0338/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/23/0220/22
ze dne 27.06.2022

Rozpočtové opatření č. 40 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na posílení
mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně
podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství v celkové
výši 5 248,8 tis. Kč - (5.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 40 MČ Praha 20 na rok 2022

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na posílení mzdových
prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování
v oblasti obecního školství

v celkové výši 5 248,8 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/0339/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/24/0221/22
ze dne 27.06.2022

Rozpočtové opatření č. 41 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí
investičních účelových dotací určených na projekty související s
naplňováním cílů hl. m. Prahy v rámci „Strategie adaptace hl. m. Praha
na změnu klimatu“ (komunitní kompostárna Horní Počernice - strojní
vybavení a obnova Nolčova parku a parku Chvaly) v celkové výši 8
000,0 tis. Kč - (5.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 41 MČ Praha 20 na rok 2022

poskytnutí investičních účelových dotací určených na projekty související s naplňováním cílů hl.
m. Prahy v rámci „Strategie adaptace hl. m. Praha na změnu klimatu“ (komunitní kompostárna
Horní Počernice - strojní vybavení a obnova Nolčova parku a parku Chvaly)

v celkové výši 8 000,0 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/0340/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/25/0222/22
ze dne 27.06.2022

Rozpočtové opatření č. 42 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na
přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 80,0 tis. Kč -
(5.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 42 MČ Praha 20 na rok 2022

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na přípravu a zkoušky
zvláštní odborné způsobilosti

ve výši 80,0 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/0341/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/26/0223/22
ze dne 27.06.2022

Rozpočtové opatření č. 43 MČ Praha 20 na rok 2022 – přesun
finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu v celkové výši
264,0 tis. Kč – z toho zařazení vratky dotace ve výši 174,5 tis. Kč a
čerpání z rezervy ve výši 89,5 tis. Kč - (5.07)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 43 MČ Praha 20 na rok 2022

přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu

v celkové výši 264,0 tis. Kč – z toho zařazení vratky dotace ve výši 174,5 tis. Kč a čerpání
z rezervy ve výši 89,5 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/0364/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/27/0227/22
ze dne 27.06.2022

Žádost ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická
1900 o souhlas s posílením fondu investic převodem z rezervního
fondu a s následným čerpáním finančních prostředků z fondu investic.
- (6.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900 o souhlas s
posílením fondu investic převodem z rezervního fondu a s následným čerpáním finančních
prostředků z fondu investic za účelem pořízení 3 ks myček nádobí pro kuchyňky při třídách
v budově Pastelka a serveru pro MŠ.

2. schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 200.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic v
Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900 a následné čerpání částky z fondu
investic v celkové výši 345.024,- Kč za účelem pořízení:
• 3 ks myček nádobí pro kuchyňky při třídách v budově Pastelka typu: KROMO 50T MONO
TM/D PS vč. dopravy, montáže a stěhování od vybrané firmy - Evžen Procházka, se sídlem
Brozánská 164, 190 17 Praha 9 – Vinoř, IČ: 49381288, ve výši 281.688,- Kč vč. DPH
• 1 ks serveru pro MŠ typu: Dell PowerEdge T150/Xeon E-2314 vč. dopravy, montáže a
stěhování od vybrané společnosti - POPE servis s.r.o., se sídlem, Mezihoří 2855/2,193 00 Praha
9, IČ: 27081745, ve výši 63.336,- Kč vč. DPH

3. ukládá

informovat ředitelku Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900 o usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 20 ve věci posílení fondu investic převodem z rezervního



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

fondu a s následným čerpáním finančních prostředků z fondu investic za účelem pořízení 3 ks
myček nádobí pro kuchyňky při třídách v budově Pastelka a serveru pro MŠ.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 08.07.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0332/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/28/0228/22
ze dne 27.06.2022

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 57.441,- Kč na pořízení 1 ks
multifunkční černobílé laserové tiskárny Konica Minolta bizhub 227 do sborovny školy.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z fondu investic Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Chodovická 2250 ve  výši 57.441,- Kč vč. DPH na pořízení 1 ks multifunkční
černobílé laserové tiskárny Konica Minolta bizhub 227 od společnosti ARCO OFFICE s.r.o, se
sídlem Budislavova 192, 164 00 Praha 6 – Přední Kopanina, IČ: 25720635.

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



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

v celkové výši 57.441,- Kč na pořízení 1 ks multifunkční černobílé laserové tiskárny Konica
Minolta bizhub 227 do sborovny školy.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 08.07.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, 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/0346/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/29/0229/22
ze dne 27.06.2022

Žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská
823 o souhlas s čerpáním finančních prostředků z fondu investic. -
(6.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 o souhlas s čerpáním
finančních prostředků z fondu investic ve  výši 62.662,02 Kč za účelem pořízení 1 ks mycího
stroje na čištění podlah zn. Uniprof.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z fondu investic Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Stoliňská 823 ve  výši 62.662,02 Kč vč. DPH za účelem pořízení 1 ks mycího stroje na čištění
podlah zn. Uniprof od společnosti LUX Czech s.r.o. se sídlem: Poděbradská 786/65a, 198 00
Praha 9 – Hloubětín, IČ: 27993141.

3. ukládá

informovat ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 o usnesení
Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci čerpání finančních prostředků z fondu investic v celkové
výši 62.662,02 Kč za účelem pořízení 1 ks mycího stroje na čištění podlah zn. Uniprof.



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

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 08.07.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, 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/0378/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/3/0203/22
ze dne 27.06.2022

Záměr výpůjčky NP umístěných v budově č. p. 2058 na pozemku parc.
č. 2198/4 a v budově bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 2198/5 v ul.
Mezilesí v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se záměrem výpůjčky části NP umístěných v budově č. p. 2058 na pozemku parc. č. 2198/4 a
v budově bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 2198/5 v ul. Mezilesí vše v k. ú. Horní Počernice,

obec Praha, o celkové výměře podlahové plochy 260,48 m2, spolku Mumraj z. s., na dobu
určitou, od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025, za účelem provozu rodinného centra.

2. ukládá

zveřejnit záměr výpůjčky části NP umístěných v budově č. p. 2058 na pozemku parc. č. 2198/4
a v budově bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 2198/5 v ul. Mezilesí vše v k. ú. Horní Počernice,

obec Praha, o celkové výměře podlahové plochy 260,48 m2, spolku Mumraj z. s., na dobu
určitou, od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025, za účelem provozu rodinného centra, na úřední desce
MČ Prahy 20.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 30.06.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0373/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/30/0230/22
ze dne 27.06.2022

Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 Základní
škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 na dofinancování
nákladů na primární prevenci pro žáky 2. až 9. ročníků školy a
adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků ve školním roce 2022/2023 v
souvislosti s nárůstem počtu žáků – cizinců. - (6.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 o poskytnutí
účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 ve výši 53.000,- Kč na dofinancování nákladů
na primární prevenci pro žáky 2. až 9. ročníků školy a adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků
ve školním roce 2022/2023.

2. schvaluje

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 ve výši 53.000,- Kč Základní škole,
Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 na dofinancování nákladů na primární prevenci pro
žáky 2. až 9. ročníků školy a adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků ve školním roce 2022/2023,
v souvislosti s nárůstem počtu žáků - cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana
v souvislosti s válkou na Ukrajině a byli přijati k povinné školní docházce.

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
příspěvku v roce 2022 na dofinancování nákladů na primární prevenci pro žáky 2. až 9. ročníků
školy a adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků ve školním roce 2022/2023.
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3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 08.07.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, 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/0358/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

34. zasedání

číslo ZMC/34/31/0231/22
ze dne 27.06.2022

Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 Fakultní
základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 na
dofinancování nákladů kondičního soustředění žáků sportovní třídy
6.B. - (6.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 ve výši 10.000,- Kč na
dofinancování nákladů na dopravu, které jsou spojeny s pořádáním kondičního soustředění
žáků sportovní třídy 6.B v termínu od 12.9.do 16.9.2022.

2. schvaluje

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 ve výši 10.000,- Kč příspěvkové
organizaci Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 za účelem
dofinancování nákladů na dopravu, které jsou spojeny s pořádáním kondičního soustředění
žáků sportovní třídy 6.B v termínu od 12.9.do 16.9.2022.

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 v roce 2022 na dofinancování nákladů na dopravu, které jsou spojeny
s pořádáním kondičního soustředění žáků sportovní třídy 6.B v termínu od 12.9.do 16.9.2022.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 08.07.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, 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/0366/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

34. zasedání

číslo ZMC/34/32/0232/22
ze dne 27.06.2022

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy určena na posílení
mzdových prostředků pro pracovníky škol a školských zařízení
zřizovaných MČ Praha 20 – návrh rozpisu mzdových prostředků pro
ředitele škol a školských zařízení. - (6.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

usnesení ZHMP č. 37/64, bod I/3 ze dne 26.5.2022, kterým bylo schváleno poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro MČ Praha 20 určenou pro zřizované
školy a školská zařízení, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských
zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství na území hlavního
města Prahy.

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z poskytnuté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy,
určené na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území
hl. m. Prahy, pro ředitele škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 20, ve
výši dle předložené neveřejné přílohy.

3. ukládá

informovat ředitele škol a školských zařízení o usnesení Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve
věci souhlasu s čerpáním finančních prostředků pro ředitele ve výši dle neveřejné přílohy,
poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy, určených na posílení mzdových prostředků
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zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy a zajistit výplatu
prostřednictvím mzdového účetního příspěvkové organizace.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 18.07.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, 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/0348/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

34. zasedání

číslo ZMC/34/33/0233/22
ze dne 27.06.2022

Žádost IV - Nakladatelství s.r.o. o poskytnutí finanční podpory na
vydání publikace "První pomoc není věda" - (6.07)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost IV - Nakladatelství s.r.o. o poskytnutí finanční podpory na vydání publikace "První
pomoc není věda" formou zakoupení prezentace

2. schvaluje

zapojení MČ Praha 20 do projektu "První pomoc není věda" formou objednávky prezentace ve
formátu 1/4 strany a v maximální ceně 8.075,- Kč bez DPH

3. ukládá

informovat žadatele, VI - Nakladatelství s.r.o., o usnesení Zastupitelstva městské části Praha
20 ve věci zapojení MČ Praha 20 do projektu "První pomoc není věda"

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 22.07.2022
Starosta

4. ukládá

objednat u žadatele, IV - Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, Praha 3, 130 00, IČO:
275 85 948, prezentaci v publikaci "První pomoc není věda" a dodat grafické podklady pro
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zpracování prezentace v publikaci "První pomoc není věda" formou propagace Chvalského
zámku, příspěvková organizace a Kulturního centra Horní Počernice

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 22.07.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, 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/0323/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

34. zasedání

číslo ZMC/34/34/0234/22
ze dne 27.06.2022

Zapojení městské části do projektu "BOOKSTART - S knížkou do
života" - (6.08)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh ředitelky Místní veřejné knihovny na zapojení městské části do projektu BOOKSTART
- S knížkou do života"

2. schvaluje

zapojení městské části do projektu BOOKSTART - S knížkou do života" formou objednávky
100 ks sad 2023 pro menší děti 0 - 3 let, v celkové výši 10.000,- Kč

3. ukládá

objednat 100 ks sad 2023 pro menší děti 0 - 3 let, v celkové výši 10.000,- Kč

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 07.07.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0367/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

34. zasedání

číslo ZMC/34/35/0235/22
ze dne 27.06.2022

Žádost Kulturního centra Horní Počernice o technickou podporu na akci
"Zahájení 17. divadelní sezony" - (6.09)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Kulturního centra Horní Počernice o technickou podporu formou výpůjčky:

• 9 venkovních stolů
• 18 venkovních lavic
• 3 zastřešených stánků
• 3 odpadkových košů (sudů)

na tradiční akci "Zahájení 17. divadelní sezony", která se koná dne 11.9.2022 v prostoru před
Divadlem Horní Počernice a v přilehlém parku

2. schvaluje

technickou podporu formou výpůjčky:

• 9 venkovních stolů
• 18 venkovních lavic
• 3 zastřešených stánků
• 3 odpadkových košů (sudů)

na tradiční akci "Zahájení 17. divadelní sezony", která se koná dne 11.9.2022 v prostoru před
Divadlem Horní Počernice a v přilehlém parku, s dopravou technického vybavení na místo před
zahájením akce v den jejího konání

3. ukládá

informovat ředitelku Kulturního centra Horní Počernice, Votuzská 379/11, Praha 9 - Horní
Počernice, o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20 ve věci týkající se pořádání akce
"Zahájení 17. divadelní sezony" dne 11.9.2022

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 29.07.2022
Starosta
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4. ukládá

zabezpečit technickou stránku akce "Zahájení 17. divadelní sezony" dne 11.9.2022, s dopravou
technického vybavení na místo před zahájením akce v den jejího konání

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 11.09.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, 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/0347/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

34. zasedání

číslo ZMC/34/40/0236/22
ze dne 27.06.2022

Žádost spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Praha 9
- Horní Počernice, o individuální dotaci na jarní a podzimní dětské
rybářské závody - (7.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Praha 9 - Horní Počernice, o
individuální dotaci na jarní a podzimní dětské rybářské závody ve výši 10.000,- Kč a kartu k
žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace
Praha 9 - Horní Počernice, na jarní a podzimní dětské rybářské závody ve výši 10.000,- Kč,
a to na materiálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0054

4. ukládá

informovat žadatele, spolek Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Praha 9 - Horní
Počernice, o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20 ve věci poskytnutí dotace na jarní
a podzimní dětské rybářské tábory

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 29.07.2022
Člen rady

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Praha 9 - Horní Počernice, Na svěcence
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2169/4, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice, IČO:45250294, o poskytnutí individuální dotace
na jarní a podzimní dětské rybářské závody

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 29.07.2022
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/0185/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

34. zasedání

číslo ZMC/34/41/0237/22
ze dne 27.06.2022

Žádost spolku Hry bez hranic, z.s. o individuálním dotaci na sportovně-
zábavní akci - Hry bez hranic Prahy 20 - (7.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Hry bez hranic, z.s. o individuální dotaci na sportovně-zábavní akci - Hry bez
hranic Prahy 20 ve výši 131.800,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na akci v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Hry bez hranic, z.s. na sportovně-zábavní
akci - Hry bez hranic Prahy 20 ve výši 80.000,- Kč, a to na osobní, materiálové a nemateriálové
náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0055

4. ukládá

informovat žadatele, spolek Hry bez hranic, z.s. o usnesení Zastupitelstva městské části Praha
20 ve věci poskytnutí dotace na sportovně-zábavní akci - Hry bez hranic Prahy 20

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 29.07.2022
Člen rady
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20
se spolkem Hry bez hranic, z.s., Senohrabská 2943/10, 141 00 Praha 4 - Záběhlice, IČO:
05086604, na sportovně-zábavní akci - Hry bez hranic Prahy 20

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 29.07.2022
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/0344/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

34. zasedání

číslo ZMC/34/42/0238/22
ze dne 27.06.2022

Žádost Anny Češpivové o individuální dotaci na podporu dlouhodobé
sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy - (7.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Anny Češpivové o individuální dotaci na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a
organizované sportovní výchovy 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 Anně Češpivové na podporu dlouhodobé sportovní
činnosti a organizované sportovní výchovy ve výši 30.000,- Kč, a to na materiálové a
nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. S/30/2022/0049

4. ukládá

informovat žadatelku Annu Češpivovou o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20 ve
věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a
organizované sportovní výchovy

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 11.07.2022
Člen rady
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Annou Češpivovou, XXXXXXXXX XXX, 193 00  Praha 9 -
Horní Počernice, o poskytnutí individuální dotace na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a
organizované sportovní výchovy

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 11.07.2022
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/0286/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

34. zasedání

číslo ZMC/34/43/0239/22
ze dne 27.06.2022

Žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,
z.s. o individuální dotaci na obnovu a pořízení sportovního vybavení,
všestranný sport dětí a mládeže, reprezentaci na turnajích a závodech
- (7.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o individuální dotaci
na obnovu a pořízení sportovního vybavení, všestranný sport dětí a mládeže, reprezentaci na
turnajích a závodech ve výši 82.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní
Počernice, z.s. na obnovu a pořízení sportovního vybavení, všestranný sport dětí a mládeže,
reprezentaci na turnajích a závodech ve výši 82.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové
náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0051

4. ukládá

informovat žadatele, spolek Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o
usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20 ve věci poskytnutí dotace na obnovu a pořízení
sportovního vybavení, všestranný sport dětí a mládeže, reprezentaci na turnajích a závodech

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 15.07.2022
Člen rady

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s., Na Chvalské tvrzi 860/4,
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193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 63834910, na obnovu a pořízení sportovního vybavení,
všestranný sport dětí a mládeže, reprezentaci na turnajích a závodech

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 15.07.2022
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/0289/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

34. zasedání

číslo ZMC/34/44/0240/22
ze dne 27.06.2022

Žádost spolku TAJV, z.s., o souhlas se změnou termínu konání akce
"Sportovní den mládeže s TAJV v MČ Praha 20" dle podpořeného
projektu a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2022/0027 -
(7.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku TAJV, z.s., o souhlas se změnou termínu konání akce "Sportovní den mládeže
s TAJV v MČ Praha 20" dle podpořeného projektu a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2022/0027

2. schvaluje

změnu termínu konání akce "Sportovní den mládeže s TAJV v MČ Praha 20" dle podpořeného
projektu, a to na září 2022 (19.9.) a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č. S/30/2022/0027

3. ukládá

informovat žadatele, spolek TAJV, z.s., Sportovní 158, Poděbrady o usnesení ZMČ ve věci
změny termínu konání akce "Sportovní den mládeže s TAJV v MČ Praha 20" a uzavřít dodatek
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č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2021/0029

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 11.07.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/0361/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

34. zasedání

číslo ZMC/34/45/0224/22
ze dne 27.06.2022

Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství hl. m. Prahy, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 5/2007 Sb., hl. m. Prahy, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 22/2017 Sb., hl. m. Prahy. - (8.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hl.
m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb., hl. m. Prahy, ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 22/2017 Sb., hl. m. Prahy.

2. souhlasí

se zněním návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb., hl. m.
Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 22/2017 Sb., hl. m. Prahy.
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3. ukládá

zaslat usnesení na OCP MHMP.

3.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 30.06.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0342/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

34. zasedání

číslo ZMC/34/46/0225/22
ze dne 27.06.2022

Informace o zahájení řízení o vydání povolení k provozu zařízení ke
skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů dle § 21
odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. - (8.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o zahájení řízení o vydání povolení k provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě,
využití nebo odstranění odpadů dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. se
společností RPG Recykling s.r.o., Vazová 2143, 688 01 Uherský Brod.

2. nesouhlasí

s předloženou žádostí.

3. trvá

na doplnění těchto podkladů:

- hlukové studie, která prověří, že zařízení nebude mít negativní vliv na hlukové poměry v této
části Horních Počernic

- doložení prohlášení o shodě průmyslového drtiče v souladu se zákonem č. 22/1997 o
technických požadavcích na výrobky

- vybudování lapolu na zachytávání znečištěných vod např. ropnými látkami z provozování
průmyslového drtiče

- doložení souhlasu PVK s odváděním vod z manipulační plochy do kanalizace
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4. ukládá

zaslat usnenseí rady OPC MHMP.

4.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 30.06.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0343/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

34. zasedání

číslo ZMC/34/47/0226/22
ze dne 27.06.2022

Schválení dodatku č. 2 smlouvy o dílo a poskytování služeb se
společností RENTEL a.s. - (9.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

dodatek č. 2 Smlouvy o dílo a poskytování služeb" ze dne 28. 8.
2018 zajišťující povinné vzdělávání úředníků a dalších zaměstnanců městské části Praha 20
se společností RENTEL a.s. na dobu určitou s účinností od 1.9.2022 do 31.8.2024, se sídlem
Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00, Praha 5 – Hlubočepy, IČO: 261 28 233.

2. ukládá

předložit dodatek č. 2 Smlouvy o dílo a poskytování služeb se společností RENTEL a.s., Pod
Třešněmi 1120/18a, 152 00, Praha 5 - Hlubočepy, IČ: 261 28 233, smluvním stranám k
podpisu.

2.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 15.07.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Tajemník
předkládá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Tajemník
bod jednání: BJ/0355/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

34. zasedání

číslo ZMC/34/6/0204/22
ze dne 27.06.2022

Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemku KN parc. č.
191/2, KN parc. č. 578/12, KN parc. č. 578/19, KN parc. č. 578/21, KN
parc. č. 578/22 a KN parc. č. 575/54 vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha - (3.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- s odejmutím svěřené správy MČ Prahy 20 k pozemku KN parc. č. 191/2 o výměře 38 m2,
druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Horní Počernice, obec Praha.

- s odejmutím svěřené správy MČ Prahy 20 k pozemku KN parc. č. 575/54 o výměře 8 m2, druh
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, pozemku KN parc. č. 578/12 o výměře

828 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, pozemku KN

parc. č. 578/19 o výměře 22 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha,

  pozemku KN parc. č. 578/21 o výměře 22 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití

– jiná plocha a pozemku KN parc. č. 578/22 o výměře 23 m2, druh pozemku – ostatní plocha,
způsob využití – jiná plocha vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha.

2. ukládá

požádat Odbor evidence majetku Magistrátu hl. m. Prahy, Oddělení městských částí o odejmutí

svěřené správy k pozemku KN parc. č. 191/2 o výměře 38 m2, druh pozemku – zastavěná

plocha a nádvoří, pozemku KN parc. č. 575/54 o výměře 8 m2, druh pozemku – ostatní plocha,

způsob využití – jiná plocha, pozemku KN parc. č. 578/12 o výměře 828 m2, druh pozemku –
ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, pozemku KN parc. č. 578/19 o výměře 22

m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha,  pozemku KN parc. č. 578/21

o výměře 22 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha a  pozemku KN

parc. č. 578/22 o výměře 23 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
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vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z důvodu sjednocení majetkoprávních vztahů a správy
k nemovitostem jednoho funkčního celku tj. pozemku a stavby na pozemku umístěné.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 29.07.2022
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: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0357/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

34. zasedání

číslo ZMC/34/7/0205/22
ze dne 27.06.2022

Směna pozemku KN parc. č. 1769/1 za část obecního pozemku KN
parc. č. 3792 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.07)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- směnu pozemku KN parc. č. 1769/1 o výměře 1374 m2, druh pozemku – ostatní plocha,
způsob využití – pohřebiště, z vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily Praha
– Chvaly, za pozemek parc. č. 3792/4, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná

plocha o výměře 322 m2 a pozemek parc. č. 3792/5, druh pozemku – ostatní plocha, způsob

využití – jiná plocha o výměře 27 m2, oddělené na základě GP č. 5862-1/2022 z obecního

pozemku KN parc. č. 3792 o výměře 1375 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití
– ostatní komunikace, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, ve svěřené správě MČ Prahy
20, bez dalšího finančního vypořádání.

- uzavření směnné smlouvy s Římskokatolickou farností u kostela sv. Ludmily Praha – Chvaly.
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2. ukládá

předložit směnnou smlouvu smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 29.07.2022
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/0360/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

34. zasedání

číslo ZMC/34/8/0206/22
ze dne 27.06.2022

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "Obnova Nolčova parku – 1. etapa" - (3.08)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Obnova
Nolčova parku – 1. 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 – PhDr. Jiří Nohejl, referent OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ing. Aleš Lada, vedoucí oddělení investic OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník – Dana Králová, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20,
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI ÚMČ Praha 20,
náhradník – Mgr. Jitka Straňáková, referentka OHSaI ÚMČ Praha 20

3. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny



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

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Obnova
Nolčova parku – 1. etapa"

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, 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/0306/2022



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

34. zasedání

číslo ZMC/34/9/0207/22
ze dne 27.06.2022

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Park Houslový klíč – herní prvky" - (3.09)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Park
Houslový klíč – herní prvky" z důvodu doručení pouze jedné nabídky

2. ukládá

zajistit veškeré nezbytné kroky související se zrušením výběrového řízení na veřejnou
zakázku "Park Houslový klíč – herní prvky"

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

3. schvaluje

opětovné vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
"Park Houslový klíč - herní prvky"

4. 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 – PhDr. Jiří Nohejl, referent 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 – Dana Králová, referent OHSaI ÚMČ Praha 20

5. schvaluje

způsob hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny



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

6. ukládá

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

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 14, 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/0349/2022


