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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

32. zasedání

číslo ZMC/32/1/0163/22
ze dne 09.06.2022

Záměr prodeje části obecního pozemku KN parc. č. 3976/7 v k. ú.
Horní Počernice - (3.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se záměrem prodeje pozemku parc. č. 3976/147 o výměře 1094 m2, druh pozemku – ostatní
plocha, způsob využití – ostatní komunikace, odděleného od obecního pozemku KN parc.

č. 3976/7 o výměře 2719 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní
komunikace, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na základě GP č. 5902-54/2022, spol.

YUGO ALLOYS s.r.o, za celkovou kupní cenu 4.376.000,- Kč, tj. za cenu 4.000,- Kč/m2.

2. ukládá

zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 3976/147 o výměře 1094 m2, druh pozemku –
ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, odděleného od obecního pozemku KN

parc. č. 3976/7 o výměře 2719 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní
komunikace, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na základě GP č. 5902-54/2022, spol.



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

YUGO ALLOYS s.r.o., za celkovou kupní cenu 4.376.000,- Kč, tj. za cenu 4.000,- Kč/m2, na
úřední desce MČ Prahy 20.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 13.06.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, 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/0301/2022



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

32. zasedání

číslo ZMC/32/10/0170/22
ze dne 09.06.2022

Stanovisko k územnímu souhlasu stavby „Přípojka plynu pro č. p. 808“
poz. p. č. 1878, k. ú. Horní Počernice - (4.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby „Přípojka plynu“ poz. p. č. 1878, k. ú. Horní Počernice v rozsahu projektové
dokumentace, vypracované projektovou kanceláří Archdan, v prosinci 2021

2. schvaluje

- pronájem části pozemku p. č. 3800/5 o celkové výměře 5 m2 v k. ú. Horní Počernice, na
dobu určitou nepřesahující 28 dní.

- uzavření nájemní smlouvy s panem XXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
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3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám
(plynová přípojka)

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/0313/2022



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

32. zasedání

číslo ZMC/32/11/0171/22
ze dne 09.06.2022

Stanovisko k ohlášení stavby „Rekonstrukce objektu Hrdoňovická
2027/24 na poz. p. č. 848/3, k. ú. Horní Počernice“ - (4.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s rekonstrukcí stavby „Rekonstrukce objektu Hrdoňovická 2027/24 Horní Počernice na poz. p.
č. 848/3 Horní Počernice“, v rozsahu projektové dokumentace vypracované Dekprojekt s. r.
o., Praha 10, v dubnu 2022.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku p. č. 3915 o celkové výměře 6 m2 v k. ú. Horní Počernice, na dobu
určitou nepřesahující 28 dní.

- uzavření nájemní smlouvy s paní Ing. XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX

3. ukládá

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

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.06.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0314/2022



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

32. zasedání

číslo ZMC/32/12/0172/22
ze dne 09.06.2022

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za
účelem umístění a provozování stavby „Praha 20 – Horní Počernice,
Bílý Vrch, dTS, kVN, kNN" se společností PREdistribuce a.s. - (4.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 4048/8 a 4037/4 v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem umístění a provozování stavby „Praha 20 – Horní
Počernice, Bílý Vrch, dTS, kVN, kNN" se společností PREdistribuce a.s.

2. ukládá

předložit Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti k podpisu smluvním stranám (PRE, Bílý Vrch)

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0315/2022



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

32. zasedání

číslo ZMC/32/13/0173/22
ze dne 09.06.2022

Stanovisko k územnímu řízení stavby "Optické připojení Bílý Vrch -
Horní Počernice" - (4.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby "Optické připojení Bílý Vrch - Horní Počernice" v rozsahu projektové
dokumentace vypracované společností Sitel s.r.o., z 11/2021

za podmínky

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

- přivedení optického kabelu k objektu budoucí multifunkční budovy občanského vybavení,
jejíž realizaci na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci zajišťuje ve prospěch MČ Praha 20
společnost Konhefr Počernice s.r.o.
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2. ukládá

sdělit stanovisko žadateli (Sitel s.r.o.)

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0316/2022



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

32. zasedání

číslo ZMC/32/15/0174/22
ze dne 09.06.2022

Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2021 - (5.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

předložený Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad. Nedílnou součástí Závěrečného účtu za rok 2021 je celkem 9 příloh a to:

Příloha č. 1 - Rozvaha MČ k 31.12.2021

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty MČ k 31.12.2021

Příloha č. 3 - Příloha ÚSC MČ k 31.12.2021

Příloha č. 4 - Přehled o peněžních tocích MČ k 31.12.2021

Příloha č. 5 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu MČ k 31.12.2021

Příloha č. 6 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2021

Příloha č. 7 - Zápis z projednání vypořádání finančních vztahů z HM a ke SR za rok 2021

Příloha č. 8 – Rozbor plnění rozpočtu MČ za rok 2021

Příloha č. 9 - Zpráva interního auditu k účetní závěrce roku 2021
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2. ukládá

zveřejnit schválený Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2021 včetně všech příloh do 30 dnů
ode dne jeho schválení na úřední desce, kde bude zveřejněn v elektronické podobě. Zároveň
zveřejnit informaci, kde bude možné nahlédnout do jeho listinné podoby.

2.1 Zodpovídá: Kateřina Nováková, Termín: 08.07.2022
Vedoucí odd finanční účtárny - hlavní účetní

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 2 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí odd finanční účtárny - hlavní účetní
bod jednání: BJ/0305/2022



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

32. zasedání

číslo ZMC/32/16/0175/22
ze dne 09.06.2022

Rozpočtové opatření č. 32 MČ Praha 20 na rok 2022 - poskytnutí
účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva
práce a sociálních věcí na financování výkonu přenesené působnosti v
oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022 ve výši 2 959,3 tis.
Kč - (5.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 32 MČ Praha 20 na rok 2022

poskytnutí účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a
sociálních věcí na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany
dětí pro rok 2022

ve výši 2 959,3 tis. Kč

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0311/2022



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

32. zasedání

číslo ZMC/32/17/0176/22
ze dne 09.06.2022

Rozpočtové opatření č. 33 MČ Praha 20 na rok 2022 - poskytnutí
účelového neinvestičního transferu pro ZŠ Ratibořická v rámci úhrady
nákladů vzniklých v souvislosti s ukrajinskou krizí – přijetí daru od fy
AISA International ve výši 45,0 tis. Kč - (5.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 33 MČ Praha 20 na rok 2022

poskytnutí účelového neinvestičního transferu pro ZŠ Ratibořická v rámci úhrady nákladů
vzniklých v souvislosti s ukrajinskou krizí – přijetí daru od fy AISA International

ve výši 45,0 tis. Kč

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, 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/0312/2022



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

32. zasedání

číslo ZMC/32/18/0177/22
ze dne 09.06.2022

Návrh na vyřazení majetku MČ a příspěvkových organizací zřizovaných
MČ Praha 20 - (5.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- vyřazení majetku MČ Praha 20 (dle zápisu HIK  ze dne 25.5.2022) ve výši 355.371,08 Kč

- vyřazení majetku FZŠ Chodovická 2250 (dle zápisu HIK  ze dne 25.5.2022) ve výši
39.930,00 Kč

- vyřazení majetku MŠ Chodovická 1900  (dle zápisu HIK  ze dne 25.5.2022) ve výši
159.591,36 Kč

- vyřazení majetku ZŠ Ratibořická 1700  (dle zápisu HIK  ze dne 25.5.2022) ve výši 39.930,00
Kč

- vyřazení majetku MVK Náchodská 754  (dle zápisu HIK  ze dne 25.5.2022) ve výši 20.155,00
Kč

- vyřazení majetku ZŠ a MŠ Spojenců 1408 (dle zápisu HIK  ze dne 25.5.2022) ve výši
28.076,00 Kč

- vyřazení majetku ZŠ Stoliňská 823  (dle zápisu HIK  ze dne 25.5.2022) ve výši 183.934,00 Kč

2. ukládá

informovat odbory o schválení vyřazení majetku MČ Praha 20 a a předání protokolů o likvidaci
majetku na EO

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 23.06.2022

3. ukládá

informovat příspěvkové organizace o schválení vyřazení majetku

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 17.06.2022



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

vyřadit majetek z evidence

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.06.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Michaela Šprýslová, Referent rozpočtář a majetkové evidence
bod jednání: BJ/0295/2022



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

32. zasedání

číslo ZMC/32/19/0178/22
ze dne 09.06.2022

Žádost o pronájem kolumbární schránky č. 103 na veřejném pohřebišti
Horní Počernice v Praze 9 - Horních Počernicích - (5.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. neschvaluje

pronájem kolumbární schránky č. 103 na veřejném pohřebišti Horní Počernice v Praze 9 -
Horních Počernicích XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX
X X XXXXXXXX

2. ukládá

informovat XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX X X
XXXXXXXX

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 08.07.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 15, 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/0297/2022



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

32. zasedání

číslo ZMC/32/2/0164/22
ze dne 09.06.2022

Žádost o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Přední Kopanina,
ve vlastnictví hl. m. Prahy, za pozemky v k. ú. Horní Počernice, ve
vlastnictví ŘSD, vše obec Praha - (3.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

se směnou pozemků:

parc. č. 895/4 o výměře 91 m2, druh pozemku – zahrada,

parc. č. 895/16 o výměře 183 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – silnice,

parc. č. 895/17 o výměře 87 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – silnice,

parc. č. 895/18 o výměře 131 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – silnice,

parc. č. 895/19 o výměře 215 m2, druh pozemku – trvalý travní porost,

parc. č. 895/20 o výměře 200 m2, druh pozemku – trvalý travní porost,

parc. č. 895/21 o výměře 234 m2, druh pozemku – trvalý travní porost

a parc. č. 895/22 o výměře 169 m2, druh pozemku – trvalý travní porost, vše v k. ú. Přední
Kopanina, ve vlastnictví hl. m. Prahy,

za pozemky:

parc. č. 4345/8 o výměře 44 m2, druh pozemku - trvalý travní porost,

parc. č. 4345/15 o výměře 62 m2, druh pozemku - trvalý travní porost,

parc. č. 4346/5 o výměře 50 m2, druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - vodní nádrž
umělá,

parc. č. 4346/7 o výměře 1558 m2, druh pozemku -  vodní plocha, způsob využití - vodní
nádrž umělá,
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parc. č. 4346/8 o výměře 2836 m2, druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - vodní
nádrž umělá,

parc. č. 4346/9 o výměře 135 m2, druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - vodní nádrž
umělá,

parc. č. 4346/11 o výměře 169 m2, druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - vodní
nádrž umělá,

parc. č. 4346/12       o výměře 43 m2, druh pozemku - vodní plocha, způsob využití- vodní
nádrž umělá,

parc. č. 4346/13 o výměře 2256 m2, druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - vodní
nádrž umělá,

parc. č. 4346/14 o výměře 18 m2, druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - vodní nádrž
umělá,

parc. č. 4358/2 o výměře 210 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – zeleň,

parc. č. 4358/5 o výměře 20 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – zeleň,

parc. č. 4358/6 o výměře 65 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – ostatní
komunikace,

parc. č. 4454/20 o výměře 116 m2, druh pozemku - orná půda,

parc. č. 4560/2 o výměře 236 m2, druh pozemku - trvalý travní porost,

parc. č. 4561/7 o výměře   133 m2, druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - koryto
vodního toku přirozené nebo upravené,

parc. č. 4561/9 o výměře 24 m2, druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - koryto vodního
toku přirozené nebo upravené, vše v k. ú. Horní Počernice ve vlastnictví Ředitelství silnic a
dálnic ČR.

2. ukládá

sdělit stanovisko MČ Prahy 20 Odboru hospodaření s majetkem, Oddělení využití a správy
pozemků Magistrátu hl. m. Prahy.

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, 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/0303/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

32. zasedání

číslo ZMC/32/20/0179/22
ze dne 09.06.2022

Povinné a havarijní pojištění vozidel MČ Praha 20 - (5.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

výsledek poptávkového řízení

2. schvaluje

výběr pojišťovny a uzavření pojistné smlouvy s Uniqa pojišťovnou, a.s., na povinné a havarijní
pojištění vozidel MČ Praha 20

3. ukládá

uzavřít pojistnou smlouvu na povinné a havarijní pojištění vozidel MČ Praha 20 s
Uniqa pojišťovnou, a.s.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 30.06.2022

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0320/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

32. zasedání

číslo ZMC/32/21/0180/22
ze dne 09.06.2022

Schválení přijetí účelově určeného peněžního daru na pomoc
ukrajinským občanům - (6.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

přijetí účelově určeného peněžního daru ve výši 30.000,-Kč od obchodní společnosti Aisa
International, s.r.o., se sídlem Pitterova 2855/7, 130 00 Praha 3, IČ: 28224981, na pomoc
ukrajinským občanům prchajícím před válkou, kteří se nacházejí na území Horních Počernic.

2. schvaluje

 uzavření darovací smlouvy se společností Aisa International, s.r.o., se sídlem Pitterova 2855/7,
130 00 Praha 3, IČ: 28224981, ohledně přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši
30.000,-Kč na pomoc ukrajinským občanům prchajícím před válkou, kteří se nacházejí na
území Horních Počernic.

3. ukládá

předložit smlouvu smluvním stranám k podpisu.

3.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 16.06.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Tajemník
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0302/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

32. zasedání

číslo ZMC/32/22/0181/22
ze dne 09.06.2022

Souhlas s poskytnutím věcného daru - (6.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s poskytnutím věcného daru -  automatizovaného externího defibrilátoru  (dále jen „AED“) zn.
PRIMEDIC HeartSave AED v hodnotě 41.987,-Kč společnosti SC Xaverov Horní Počernice a.s.,
se sídlem Božanovská 2098, 193 00 Praha 9, IČ: 25756311.

2. schvaluje

uzavření darovací smlouvy se společností SC Xaverov Horní Počernice a.s., se sídlem
Božanovská 2098, 193 00 Praha 9, IČ: 25756311, jejímž předmětem je poskytnutí daru -
automatizovaného externího  defibrilátoru zn. PRIMEDIC HeartSave AED.

3. ukládá

předložit smluvním stranám příslušnou darovací smlouvu k podpisu.

3.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 16.06.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Tajemník
předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/0307/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

32. zasedání

číslo ZMC/32/23/0182/22
ze dne 09.06.2022

Uzavření smlouvy s Nadací ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku PHA
KP22/53300 - (6.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy s Nadací ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku PHA KP22/53300 na projekt
"Ubytování uprchlíků z Ukrajiny v Městské části Praha 20"

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy s Nadací ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku PHA KP22/53300 na
projekt "Ubytování uprchlíků z Ukrajiny v Městské části Praha 20"

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 16.06.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, 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/0300/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

32. zasedání

číslo ZMC/32/24/0186/22
ze dne 09.06.2022

Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací MČ Praha 20 za I.
pololetí 2022 - (6.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

odměny za I. pololetí roku 2022 ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Městská část Praha 20, předložené v písemné formě dle neveřejné přílohy

2. ukládá

informovat ředitele příspěvkových organizací o udělené odměně za I. pololetí roku 2022
a zajistit výplatu schválené odměny ředitelům příspěvkových organizací prostřednictvím
mzdového účetního příspěvkové organizace

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 15.06.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 17, 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/0308/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

32. zasedání

číslo ZMC/32/25/0183/22
ze dne 09.06.2022

Souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru - (6.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s přijetím účelově určeného peněžního daru ve výši 150.000,-Kč od obchodní společnosti  P3
Prague Horní Počernice 1 s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO: 01541439
na rozvoj městské části Praha 20 - jako příspěvek na pořízení umělého povrchu (umělá tráva)
na sportovní hřiště u ZŠ Ratibořická.

2. schvaluje

uzavření darovací smlouvy se společností P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o., se sídlem Na
Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO: 01541439 ohledně přijetí účelově určeného peněžitého
daru ve výši 150.000,-Kč na rozvoj městské části Praha 20 -  jako příspěvek na pořízení
umělého povrchu (umělá tráva) na sportovní hřiště u ZŠ Ratibořická.

3. ukládá

předložit darovací smlouvu smluvním stranám k podpisu.

3.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 20.06.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Tajemník
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0325/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

32. zasedání

číslo ZMC/32/26/0184/22
ze dne 09.06.2022

Souhlas s přijetím finančního příspěvku z nadačního fondu - (6.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku ve výši 50.000,-Kč od  CEMEX - Budujeme budoucnost, nadační
fond, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Laurinova 2800/4, PSČ 155 00,IČO: 247 40 829 na rozvoj
městské části Praha 20 - jako příspěvek na pořízení umělého povrchu (umělá tráva) na
sportovní hřiště u ZŠ Ratibořická.

2. schvaluje

uzavření  Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků nadačního fondu CEMEX -
Budujeme budoucnost, nadační fond se sídlem Praha 5, Stodůlky, Laurinova 2800/4, PSČ 155
00,IČO: 247 40 829 ve výši 50.000,-Kč na rozvoj městské části Praha 20 -  jako příspěvek na
pořízení umělého povrchu (umělá tráva) na sportovní hřiště u ZŠ Ratibořická.

3. ukládá

předložit smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku smluvním stranám k podpisu.

3.1 Zodpovídá: Odbor kancelář úřadu Termín: 20.06.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Tajemník
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0327/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

32. zasedání

číslo ZMC/32/27/0187/22
ze dne 09.06.2022

Žádost Divadelního spolku Horních Počernic o individuální dotaci na
celoroční činnost - (7.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Divadelního spolku Horních Počernic o individuální dotaci na celoroční činnost ve výši
195.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Divadelnímu spolku Horních Počernic na celoroční
činnost ve výši 150.000,- Kč, a to na osobní, materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0053

4. ukládá

informovat žadatele, Divadelní sdružení Horních Počernic, o usnesení Zastupitelstva městské
části Praha 20 ve věci poskytnutí dotace na celoroční činnost

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

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 s
Divadelním spolkem Horních Počernic, Chvalkovická 1265/49, Praha 9 - Horní Počernice, 193
00, IČO: 26518368, na celoroční činnost

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 11.07.2022
Člen rady

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0290/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

32. zasedání

číslo ZMC/32/28/0196/22
ze dne 09.06.2022

Žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,
z.s. o individuální dotaci na skautské akce během roku, akce pro rodiče
a veřejnost, vstupy na kulturní akce a výstavy - (7.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o individuální dotaci na
skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost, vstupy na kulturní akce a výstavy ve
výši 38.000,- Kč a kartu 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 skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost, vstupy na kulturní
akce a výstavy ve výši 38.000,- Kč, a to na materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0050

4. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 35 MČ Praha 20 na rok 2022

přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu, a to z rezervy kapitoly 05 –
zdravotnictví a sociální oblast, odboru sociálních věcí a školství, ODPA 4359 (ostatní služby
a činnosti v oblasti sociální péče)

ve výši 38,0 tis. Kč
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5. ukládá

informovat žadatele, spolek Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s. o
usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20 ve věci žádosti o dotaci na skautské akce
během roku, akce pro rodiče a veřejnost, vstupy na kulturní akce a výstavy

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 11.07.2022
Člen rady

6. 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,
193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 63834910, na skautské akce během roku, akce pro
rodiče a veřejnost, vstupy na kulturní akce a výstavy

6.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 11.07.2022
Člen rady

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0288/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

32. zasedání

číslo ZMC/32/29/0188/22
ze dne 09.06.2022

Žádost spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice,
z.s. o individuální dotaci na obnovu a pořízení vybavení, údržbu
Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání vedoucích, dopravu na
výjezdní zasedání, vybavení na tábory a akce během školního roku -
(7.03)

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 vybavení, údržbu Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání vedoucích,
dopravu na výjezdní zasedání, vybavení na tábory a akce během školního roku ve výši
281.000,- 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 vybavení, údržbu Chvalského lomu, kvalifikace
a vzdělávání vedoucích, dopravu na výjezdní zasedání, vybavení na tábory a akce během
školního roku ve výši 281.000,- Kč, a to na materiálové, nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0052

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
vybavení, údržbu Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání vedoucích, dopravu na výjezdní
zasedání, vybavení na tábory a akce během školního roku

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 11.07.2022
Člen rady
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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,
193 00, Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 63834910, na obnovu a pořízení vybavení, údržbu
Chvalského lomu, kvalifikace a vzdělávání vedoucích, dopravu na výjezdní zasedání, vybavení
na tábory a akce během školního roku

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 11.07.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 17, 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/0287/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

32. zasedání

číslo ZMC/32/3/0165/22
ze dne 09.06.2022

Bezúplatné nabytí kanalizačních vpustí umístěných v pozemku KN
parc. č. 786/219 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví
Česká republiky - Ministerstva vnitra - (3.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- bezúplatné nabytí kanalizačních vpustí umístěných v pozemku KN parc. č. 786/219 v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví České republiky - Ministerstva vnitra.

- uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu s Českou republikou – Ministerstvem vnitra.

2. ukládá

předložit smlouvu smluvním stranám k podpisu.

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: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0304/2022



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

32. zasedání

číslo ZMC/32/30/0189/22
ze dne 09.06.2022

Žádost spolku Klub seniorů Horní Počernice, z.s. o individuální dotaci
na zajišťování akcí pro klub seniorů, 110 členů, udržování psychické a
fyzické kondice seniorů, rozšiřování vědomostí, setkávání s vrstevníky
- (7.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Klub seniorů Horní Počernice, z.s. o individuální dotaci na zajišťování akcí pro
klub seniorů, 110 členů, udržování psychické a fyzické kondice seniorů, rozšiřování vědomostí,
setkávání s vrstevníky 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 Klub seniorů Horní Počernice, z.s. na
zajišťování akcí pro klub seniorů, 110 členů, udržování psychické a fyzické kondice seniorů,
rozšiřování vědomostí, setkávání s vrstevníky ve výši 50.000,- Kč, a to na materiálové a
nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0047

4. ukládá

informovat žadatele, spolek Klub seniorů Horní Počernice, z.s., o usnesení Zastupitelstva
městské části Praha 20 ve věci poskytnutí dotace na zajišťování akcí pro klub seniorů, 110
členů, udržování psychické a fyzické kondice seniorů, rozšiřování vědomostí, setkávání s
vrstevníky

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

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 se
spolkem Klub seniorů Horní Počernice, z.s., Náchodská 754/94, Praha 9 - Horní Počernice,
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193 00, IČO:07791810, o poskytnutí individuální dotace na zajišťování akcí pro klub seniorů,
110 členů, udržování psychické a fyzické kondice seniorů, rozšiřování vědomostí, setkávání
s vrstevníky

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 11.07.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 17, 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/0164/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

32. zasedání

číslo ZMC/32/31/0190/22
ze dne 09.06.2022

Žádost spolku Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní
organizace Horní Počernice o individuální dotaci na zajišťování
kulturních a společenských akcí pro členy - (7.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Horní
Počernice o individuální dotaci na zajišťování kulturních a společenských akcí pro členy ve výši
39.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Svaz tělesně postižených v České republice
z.s., místní organizace Horní Počernice na zajišťování kulturních a společenských akcí pro
členy ve výši 39.000,- Kč, a to na osobní, materiálové a nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 č.
S/30/2022/0048

4. ukládá

informovat žadatele, spolek Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace
Horní Počernice o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20 ve věci poskytnutí dotace
na zajišťování kulturních a společenských akcí pro členy

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

5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20
se spolkem Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Horní
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Počernice, Náchodská 754/94, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, IČO:75096692, o poskytnutí
individuální dotace na zajišťování kulturních a společenských akcí pro členy

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 11.07.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 17, 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/0282/2022



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

32. zasedání

číslo ZMC/32/33/0191/22
ze dne 09.06.2022

Řez živých plotů pro rok 2022 na území Městské části Praha 20 -
(8.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

ukončené poptávkové řízení na provedení řezu živých plotů na území Městské části Praha 20

2. souhlasí

s výběrem dodavatele TV- Facility Group, a.s. se sídlem Teplárenská 602/9, Praha 10 Malešice;
IČ: 24724815,na "Řez živých plotů  pro rok 2022" na území Městské části Praha 20 za
nabídnutou cenu 390.079,80Kč s DPH.

3. schvaluje

uzavření objednávky na provedení řezů živých plotů pro rok 2022  na území Městské části
Praha 20 se společností Tv- Facility Group, a.s. za nabídnutou cenu 390.079,80Kč s DPH.
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4. ukládá

uzavřít objednávku s výhercem poptávkového řízení se společností TV- Facility Group, a.s.

4.1 Zodpovídá: Vojtěch Šimáček, Termín: 17.06.2022
Vedoucí OMH

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

Petra Svobodová, DiS., Referent
Vojtěch Šimáček, Vedoucí OMH

předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0294/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

32. zasedání

číslo ZMC/32/34/0192/22
ze dne 09.06.2022

Žádost o výpůjčku technického vybavení na pouť ke sv. Antonínu do
Svépravic - (8.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost pí Jany Sedlákové o zápůjčku technického vybavení - lavic - na pouť ke sv. Antonínu
do Svépravic, která se koná dne 12.6.2022

2. schvaluje

zapůjčení technického vybavení v rozsahu dvanácti  lavic na pouť ke sv. Antonínu do Svépravic,
která se koná dne 12.6.2022, s dopravou technického vybavení na místo akce v 16:30 hod
a odvozem z akce v 18:30 hod

3. ukládá

informovat žadatelku, pí Janu Sedlákovou, o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20
ve věci týkající se zapůjčení technického vybavení na pouť ke sv. Antonínu ve Svépravicích
dne 12.6.2022

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 10.06.2022
Starosta
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4. ukládá

zabezpečit technickou stránku poutě ke sv. Antonínu do Svépravic dne 12.6.2022, s dopravou
technického vybavení na místo poutě v 16:30 hod a odvozem v 18:30 hod

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 12.06.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor

předkládá: Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/0285/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

32. zasedání

číslo ZMC/32/35/0193/22
ze dne 09.06.2022

Žádost společnosti České modelky s.r.o., zastoupené p. Radkem Ahne,
o záštitu celostátní soutěže Miss pro plnoštíhlé starostou MČ Praha 20
- (8.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost společnosti České modelky s.r.o., Mádrova 3031, 143 00 Praha 4, zastoupené p.
Radkem Ahne, o záštitu starosty MČ Praha 20 při realizaci focení a natáčení finalistek 3.
ročníku celostátní soutěže Miss Plus Size modelky České republiky 2022 formou schválení
jednodenního pronájmu prostor Chvalského zámku dne 2. 7. 2022 od 8:30 do 18:00 hod za
symbolickou cenu 1 Kč

2. neschvaluje

záštitu starosty MČ Praha 20 při realizaci focení a natáčení finalistek 3. ročníku celostátní
soutěže Miss Plus Size modelky České republiky 2022 formou schválení jednodenního
pronájmu prostor Chvalského zámku dne 2. 7. 2022 od 8:30 do 18:00 hod za symbolickou
cenu 1 Kč

3. ukládá

informovat žadatele, společnost České modelky s.r.o., zastoupené p. Radkem Ahne, o usnesení
ZMČ Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí záštity starosty MČ Praha 20 formou jednodenního
pronájmu prostor Chvalského zámku dne 2. 7. 2022 od 8:30 do 18:00 hod za symbolickou
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1 Kč a odkázat ho k jednání s ředitelkou příspěvkové organizace Chvalský zámek, ve věci
pronájmu prostor

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

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0321/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

32. zasedání

číslo ZMC/32/37/0194/22
ze dne 09.06.2022

Doplnění Redakční rady Hornopočernického zpravodaje - (8.06 A)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. jmenuje

pana Jiřího Trkovského členem Redakční rady Hornopočernického zpravodaje

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0328/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

32. zasedání

číslo ZMC/32/38/0195/22
ze dne 09.06.2022

Doplnění Redakční rady Hornopočernického zpravodaje - (8.06 B)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. jmenuje

paní Hanu Markulinec Moravcovou členkou Redakční rady Hornopočernického zpravodaje

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0330/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

32. zasedání

číslo ZMC/32/4/0185/22
ze dne 09.06.2022

Valorizace nájemného pro rok 2023 za pronájem prostor sloužících k
podnikání - (3.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. ukládá

přeložit projednávání bodu 3.04 "Valorizace nájemného pro rok 2023 za pronájem prostor
sloužících k podnikání" a předložit ZMČ Praha 20 ve 4. čtvrtletí r. 2022

1.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 31.10.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Vladimír Hošek, Člen zastupitelstva
bod jednání: BJ/0317/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

32. zasedání

číslo ZMC/32/5/0166/22
ze dne 09.06.2022

Návrh na přidělení bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou,
Třebešovská 17, Praha 9 - Horní Počernice - (3.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o uvolněném bytě č. 1 v Domě s pečovatelskou službou, Třebešovská 17, Praha
9 - Horní Počernice a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové na
uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS s novým nájemcem

2. schvaluje

přidělení bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou, Třebešovská 17, Praha 9 - Horní Počernice,
panu XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Praha 9 - Horní Počernice,
na dobu určitou od 15. 6. 2022 do 14. 6. 2023, s možností dalšího prodloužení

3. ukládá

uzavřít s panem XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Praha 9 - Horní
Počernice, smlouvu na pronájem bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou, Třebešovská 17,



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

Praha 9 - Horní Počernice na dobu určitou od 15. 6. 2022 do 14. 6. 2023, s možností dalšího
prodloužení

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 15.06.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
bod jednání: BJ/0309/2022



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

32. zasedání

číslo ZMC/32/6/0167/22
ze dne 09.06.2022

Návrh na přidělení bytu č. 13 v Domě s pečovatelskou službou,
Třebešovská 17, Praha 9 - Horní Počernice - (3.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o uvolněném bytě č. 13 v Domě s pečovatelskou službou, Třebešovská 17, Praha
9 - Horní Počernice a doporučení Komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové na
uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS s novým nájemcem

2. schvaluje

přidělení bytu č. 13 v Domě s pečovatelskou službou, Třebešovská 17, Praha 9 - Horní
Počernice, paní XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, Praha 9 - Horní
Počernice, na dobu určitou od 15. 6. 2022 do 14. 6. 2023, s možností dalšího prodloužení

3. ukládá

uzavřít s paní XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, Praha 9 - Horní
Počernice, smlouvu na pronájem bytu č. 13 v Domě s pečovatelskou službou, Třebešovská



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

17, Praha 9 - Horní Počernice na dobu určitou od 15. 6. 2022 do 14. 6. 2023, s možností
dalšího prodloužení

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 15.06.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

Radka Tadičová, DiS., Referent pro mládež, protidrogový koordinátor
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
bod jednání: BJ/0310/2022



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

32. zasedání

číslo ZMC/32/7/0168/22
ze dne 09.06.2022

Uzavření smlouvy o dílo na dodání a montáž mobilního policového
regálového systému do archivu Jívanská 647 a rozpočtové opatření č.
34 MČ Praha 20 na rok 2022 - (3.07)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

rozpočtové opatření č. 34 MČ Praha 20 na rok 2022
přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (regálový posuvný systém do archivu
Jívanská 647)
ve výši 400,0 tis. Kč

2. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na dodání a montáž mobilního policového regálového systému do
archivu Jívanská 647 se společností BEG BOHEMIA, spol. s r. o., Ledárenská 386/25, 620 00
Brno, IČ 25300245, za cenu 311 581 Kč bez DPH, tj. 377 013,01 Kč včetně DPH



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

3. ukládá

předložit smlouvu o dílo na dodání a montáž mobilního posuvného regálového systému do
archivu Jívanská 647 se společností BEG BOHEMIA, spol. s r. o. smluvním stranám k podpisu

3.1 Zodpovídá: , Termín: 17.06.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, 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/0291/2022



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

32. zasedání

číslo ZMC/32/9/0169/22
ze dne 09.06.2022

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce "MŠ Ratibořická WC hospodářský pavilon" - (3.09)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "MŠ
Ratibořická WC hospodářský pavilon"

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,
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 nejnižší 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 "MŠ Ratibořická
WC hospodářský pavilon"

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 10.06.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, 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/0322/2022


