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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/1/0302/22
ze dne 19.09.2022

Záměr odsvěření 21 ks stožárů veřejného osvětlení v Nolčově parku v
k. ú. Horní Počernice, obec Praha, ze správy MČ Praha 20 - (3.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

-  odejmutí svěřené správy k

1 ks stožáru (ev. č. 916158) na které je nová větev kabelového vedení napojena, nacházející
se na pozemku KN parc. č. 274, výměra 110 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob
využití – zeleň

?1 ks stožáru (ev. č. 781068) – zemní svítidlo, nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1,
výměra 9 483 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň

1 ks stožáru (ev. č. 781069) zemní svítidlo, nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1,
výměra 9 483 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň

1 ks stožáru (ev. č. 781070) – zemní svítidlo, nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1,
výměra9 483 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň

1 ks stožáru (ev. č. 781071) zemní svítidlo, nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1,
výměra 9 483 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využotí - zeleň

1 ks stožáru (ev. č. 927663), nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1, výměra 9 483 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň

1 ks stožáru (ev. č. 927664), nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1, výměra 9 483 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň

1 ks stožáru (ev. č. 927665), nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1, výměra 9 483 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň

1 ks stožáru (ev. č. 927666), nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1, výměra 9 483 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň

1 ks stožáru (ev. č. 927667), nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1, výměra 9 483 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň

1 ks stožáru (ev. č. 927668), nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1, výměra 9 483 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň
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1 ks stožáru (ev. č. 927669), nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1, výměra 9 483 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň

1 ks stožáru (ev. č. 927670), nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1, výměra 9 483 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň

1 ks stožáru (ev. č. 927671), nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1, výměra 9 483 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň

1 ks stožáru (ev. č. 927672), nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1, výměra 9 483 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň

1 ks stožáru (ev. č. 927673), nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1, výměra 9 483 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň

1 ks stožáru (ev. č. 927674), nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1, výměra 9 483 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň

1 ks stožáru (ev. č. 927675), nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1, výměra 9 483 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň

1 ks stožáru (ev. č. 927676), nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1, výměra 9 483 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň

1 ks stožáru (ev. č. 927677), nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1, výměra 9 483 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň

1 ks stožáru (ev. č. 927678), nacházející se na pozemku KN parc. č.275/1, výměra 9 483 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - zeleň

2. ukládá

podat žádost o odejmutí svěřené správy k odboru správy a evidence majetku MHMP (VO
Nolčův park)

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 15.10.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 13, 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/0468/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/10/0308/22
ze dne 19.09.2022

Návrh na vyřazení majetku MČ a příspěvkových organizací zřizovaných
MČ Praha 20 - (5.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

- vyřazení majetku MČ Praha 20 (dle zápisu HIK  ze dne 5.9.2022) ve výši 986.916,07 Kč

- vyřazení majetku FZŠ Chodovická 2250 (dle zápisu HIK  ze dne 5.9.2022) ve výši
295.316,63 Kč

- vyřazení majetku MŠ Chodovická 1900  (dle zápisu HIK  ze dne 5.9.2022) ve výši
116.250,30 Kč

- vyřazení majetku MVK Náchodská 754  (dle zápisu HIK  ze dne 5.9.2022) ve výši 26.257,00
Kč

- vyřazení majetku MŠ U Rybníčku Křovinovo nám. 115 (dle zápisu HIK  ze dne 5.9.2022)
ve výši 180.351,00 Kč

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 30.09.2022

3. ukládá

informovat příspěvkové organizace o schválení vyřazení majetku

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 26.09.2022
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4. ukládá

vyřadit majetek z evidence

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 07.10.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 13, 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/0455/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/11/0316/22
ze dne 19.09.2022

Žádost o pronájem kolumbární schránky na veřejném pohřebišti v
Praze 9 - Horních Počernicích - (5.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. neschvaluje

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

2. ukládá

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

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 19.10.2022

Usnesení - Schváleno (Pro: 13, Proti: 1, 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/0456/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/12/0309/22
ze dne 19.09.2022

Rozpočtové opatření č. 58 MČ Praha 20 na rok 2022 – přesun
finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ ve výši 210,0 tis. Kč
(oplocení pozemku) - (5.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 58 MČ Praha 20 na rok 2022

- přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (oplocení pozemku)

ve výši 210,0 tis. Kč

Usnesení - Schváleno (Pro: 13, 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/0471/2022



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

38. zasedání

číslo ZMC/38/13/0310/22
ze dne 19.09.2022

Rozpočtové opatření č. 59 MČ Praha 20 na rok 2022 – přesun
finančních prostředků z důvodu konání voleb do zastupitelstev obcí ve
výši 100,0 tis. Kč - (5.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 59 MČ Praha 20 na rok 2022

– přesun finančních prostředků z důvodu konání voleb do zastupitelstev obcí

ve výši 100,0 tis. Kč

Usnesení - Schváleno (Pro: 13, 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/0472/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/14/0311/22
ze dne 19.09.2022

Rozpočtové opatření č. 60 MČ Praha 20 na rok 2022 - poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na akci Místní akční plán vzdělávání
III MČ Praha 20 (MAP III) ve výši 373,4 tis. Kč - (5.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 60 MČ Praha 20 na rok 2022

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

ve výši 373,4 tis. Kč

Usnesení - Schváleno (Pro: 13, 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/0474/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/15/0312/22
ze dne 19.09.2022

Rozpočtové opatření č. 61 MČ Praha 20 na rok 2022 - poskytnutí
účelové neinvestiční dotace určené na realizaci části opatření pro
pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2022 ve výši 3 501,7 tis. Kč
- (5.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 61 MČ Praha 20 na rok 2022

poskytnutí účelové neinvestiční dotace určené na realizaci části opatření pro pražské
domácnosti ohrožené inflací v roce 2022

ve výši 3 501,7 tis. Kč

Usnesení - Schváleno (Pro: 13, 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/0475/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/16/0313/22
ze dne 19.09.2022

Rozpočtové opatření č. 62 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 157,0 tis. Kč - (5.07)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 62 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 157,0 tis. Kč

Usnesení - Schváleno (Pro: 13, 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/0476/2022



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

38. zasedání

číslo ZMC/38/17/0314/22
ze dne 19.09.2022

Rozpočtové opatření č. 63 MČ Praha 20 na rok 2022 – poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva
financí na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do
zastupitelstev obcí v roce 2022 ve výši 404,0 tis. Kč - (5.08)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 63 MČ Praha 20 na rok 2022

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na úhradu
výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022

ve výši 404,0 tis. Kč

Usnesení - Schváleno (Pro: 13, 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/0479/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/18/0315/22
ze dne 19.09.2022

Rozpočtové opatření č. 64 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 436,9 tis. Kč -
(5.09)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 64 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 436,9 tis. Kč

Usnesení - Schváleno (Pro: 13, 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/0480/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/19/0317/22
ze dne 19.09.2022

Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Základní škole
a Mateřské škole, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408 na
financování mzdových nákladů asistenta pedagoga ve školním roce
2022/2023 - podpora pedagogické práce při vzdělávání přijatých
žáků/občanů z Ukrajiny do běžných tříd. - (6.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408 o
poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 na financování mzdových nákladů
asistenta pedagoga, který ve školním roce 2022/2023 bude podporou pedagogické práce při
vzdělávání přijatých žáků/občanů z Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace.

2. schvaluje

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 ve výši 125.500,- Kč Základní
škole a Mateřské škole, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408 na úhradu mimořádných
výdajů spojených s financováním mzdových nákladů v období září až prosinec 2022 na základě
uzavřené DPP s asistentem pedagoga, který ve školním roce 2022/2023 bude podporou
pedagogické práce při vzdělávání přijatých žáků/občanů z Ukrajiny do běžných tříd, kteří jsou
na útěku před agresí Ruské federace.

3. ukládá

informovat ředitelku Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců
1408 o usnesení Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s poskytnutím účelového
neinvestičního příspěvku v roce 2022 na financování mzdových nákladů asistenta pedagoga,
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který ve školním roce 2022/2023 bude podporou pedagogické práce při vzdělávání přijatých
žáků/občanů z Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 30.09.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

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

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0454/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/2/0326/22
ze dne 19.09.2022

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. ORO 2004 0288 - (3.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. stahuje

z projednávání žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. ORO 20040288

2. ukládá

svolat jednání se všemi nájemci, kterých by se mohlo dotknout prodloužení nájemního vztahu
v lokalitě na Chvalské tvrzi

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan,
Starosta

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 13, 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/0466/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/20/0318/22
ze dne 19.09.2022

Žádost spolku Pro Dialog, z.s. o individuální dotaci na financování
terapeutické práce s dětmi a jejich rodinou z MČ Praha 20 - (6.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Pro Dialog, z.s. o individuální dotaci na financování terapeutické práce s dětmi
a jejich rodinou z MČ Praha 20 ve výši 100.000,- Kč a kartu žádosti o dotaci na činnost v
roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Pro Dialog, z.s. na financování terapeutické
práce s dětmi a jejich rodinou z MČ Praha 20 ve výši 80.000,- Kč, a to na osobní a
nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. S/30/2022/00

4. ukládá

informovat žadatele, spolek Pro Dialog, z.s., o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20
ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na financování terapeutické práce s dětmi a
jejich rodinou z MČ Praha 20

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

uzavřít veřejnoprávní smlouvu se spolkem Pro Dialog, z.s., Malířská 386/1, 170 00, Praha 7,
IČO: 22613421, o poskytnutí individuální dotace na financování terapeutické práce s dětmi
a jejich rodinou z MČ Praha 20

5.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 23.09.2022
Starosta

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

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/0453/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/21/0319/22
ze dne 19.09.2022

Žádost Spolku SRDCEVČELE o individuální dotaci na příspěvek na
provozní náklady dětské skupiny - (6.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost Spolku SRDCEVČELE o individuální dotaci na příspěvek na provozní náklady dětské
skupiny ve výši 45.000,- Kč a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Spolku SRDCEVČELE na příspěvekna provozní
náklady dětské skupiny ve výši 45.000,- Kč, a to na materiálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. S/30/2022/0069

4. ukládá

informovat žadatele, Spolek SRDCEVČELE, o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20
ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na příspěvek na provozní náklady dětské
skupiny

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 23.09.2022
Člen rady
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu se Spolkem SRDCEVČELE, Nová Ves nad Popelkou 56, 512 71,
IČO: 04992911, o poskytnutí individuální dotace na příspěvek na provozní náklady dětské
skupiny

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 23.09.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 14, 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/0464/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/22/0320/22
ze dne 19.09.2022

Bezplatná psychologická poradna - (6.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pokračování poskytování služeb "Bezplatné psychologické poradny" v prostorách Kulturně
komunitního centra od 1.1.2023 do 31. 12. 2023 a dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování
psychologického poradenství č. S/30/2020/0074

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování psychologického poradenství č.
S/30/2020/0074

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 30.09.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 14, 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/0462/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/23/0321/22
ze dne 19.09.2022

Výpůjčka počítače s příslušenstvím pro potřeby studia - (6.05)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost paní XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, 193 00 Praha 9 -
Horní Počernice, o vypůjčku počítače s příslušenstvím pro potřeby studia dcery

2. schvaluje

výpůjčku počítače s příslušenstvím a Smlouvu o výpůjčce č. F/30/2022/0138 pro potřeby
studia dcery žadatelky

3. ukládá

informovat žadatele, paní XXXXX XXXXXXXX, o usnesení Zastupitelstva městské části Praha
20 ve věci žádosti o výpůjčku počítače s příslušenstvím pro potřeby studia dcery žadatelky

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 20.09.2022
Starosta
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4. ukládá

uzavřít s paní XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, 193 00 Praha 9
- Horní Počernice, smlouvu o výpůjčce č. F/30/2022/0138 za účelem studia dcery 

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 20.09.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 14, 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/0469/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/24/0322/22
ze dne 19.09.2022

Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci Chvalskému zámku,
příspěvková organizace, v programu "Kulturní aktivity" Ministerstva
kultury na podporu projektů profesionálního výtvarného umění pro rok
2023 - (6.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Chvalského zámku, příspěvková organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi
857, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, o souhlas zřizovatele se zapojením příspěvkové
organizace do dotačního programu "Kulturní aktivity" Ministerstva kultury na podporu projektů
profesionálního výtvarného umění pro rok 2023

2. schvaluje

podáním žádosti a zapojení Chvalského zámku, příspěvková organizace, se sídlem Na Chvalské
tvrzi 857, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 72551011, do dotačního programu
Ministerstva kultury v programu  "Kulturní aktivity" na podporu projektů profesionálního
výtvarného umění pro rok 2023

3. ukládá

informovat ředitelku Chvalského zámku, příspěvková organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi
857, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, o usnesení Zastupitelstva m.č. Praha 20 ve věci
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souhlasu zřizovatele se zapojením do dotačního programu "Kulturní aktivity" Ministerstva
kultury na podporu projektů profesionálního výtvarného umění pro rok 2023

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 30.09.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 14, 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/0463/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/25/0323/22
ze dne 19.09.2022

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky
Chvalského zámku, příspěvková organizace - (6.07)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

rezignaci a ukončení pracovního poměru stávající ředitelky Chvalského zámku, příspěvková
organizace, paní Růženy Beránkové, DiS., ke dni 31. 10. 2022

2. schvaluje

vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Chvalského zámku,
příspěvkové organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9

3. schvaluje

znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení, uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení
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4. ukládá

zveřejnit vyhlášené výběrové řízení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 20.09.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 14, 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/0467/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/26/0324/22
ze dne 19.09.2022

Žádost spolku Kravmaga Faktory, z.s., o individuální dotaci na nákup
sportovního vybavení, úhradu pronájmu tělocvičny - (6.08)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost spolku Kravmaga Faktory, z.s., o individuální dotaci na nákup sportovního vybavení,
úhradu pronájmu tělocvičny ve výši 22.000,- a kartu k žádosti o dotaci na činnost v roce 2022

2. schvaluje

poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Kravmaga Faktory, z.s., na nákup sportovního
vybavení, úhradu pronájmu tělocvičny ve výši 22.000,- Kč, a to na materiálové a
nemateriálové náklady

3. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. S/30/2022/0070

4. ukládá

informovat žadatele, spolek Kravmaga Faktory, z.s., o usnesení Zastupitelstva městské části
Praha 20 ve věci žádosti o poskytnutí individuální dotace na nákup sportovního vybavení,
úhradu pronájmu tělocvičny

4.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 23.09.2022
Člen rady
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5. ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu se spolkem Kravmaga Faktory, z.s., Otovická 628/13, 193 00
Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 13994816 o poskytnutí individuální dotace na nákup
sportovního vybavení, úhradu pronájmu tělocvičny

5.1 Zodpovídá: Bc. Jaroslav Kočí, Termín: 23.09.2022
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 14, 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/0478/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/27/0325/22
ze dne 19.09.2022

Podání žádosti o dotaci na projekt "Sportovní hala Horní Počernice" z
Národní sportovní agentury a spolufinancování projektu - (6.09)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

• spolufinancování akce s názvem "Sportovní hala Horní Počernice"
• předložení žádosti o dotaci na projekt "Sportovní hala Horní Počernice" do programu

č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, výzvy 19/2022 Regiony ÚSC
2022

2. ukládá

předložit žádosti o dotaci Národní sportovní agentury na akci "Sportovní hala Horní Počernice"

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 16.10.2022
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/0461/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/3/0303/22
ze dne 19.09.2022

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Nákup diskového pole" - (3.03)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Nákup diskového pole" se
společností STORAGE ONE, a.s., Řeporyjská 490/17, Jinonice,  158 00 Praha 5, IČ 02301245
za cenu za cenu 1 578 756 Kč bez DPH (1 910 294,74 Kč včetně DPH), na základě doporučení
výběrové komise

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Nákup diskového pole" se společností
STORAGE ONE, a.s.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 30.09.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 13, 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/0457/2022
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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

38. zasedání

číslo ZMC/38/4/0304/22
ze dne 19.09.2022

Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu "Výstavba parkourového
hřiště Ohnišťanská - Horní Počernice" - (3.04)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Výstavba
parkourového hřiště Ohnišťanská -  Horní Počernice"

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 "Výstavba
parkourového hřiště Ohnišťanská -  Horní Počernice"

4.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 23.09.2022
Starosta

Usnesení - Schváleno (Pro: 13, 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/0470/2022



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

38. zasedání

číslo ZMC/38/6/0305/22
ze dne 19.09.2022

Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí č.
S/120/17/0117 uzavřené dne 20. 12. 2017 - (3.06)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. S/120/17/0117 uzavřené dne 20. 12. 2017,
s Kulturním centrem Horní Počernice, p. o.

2. ukládá

předložit Dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce č. S/120/17/0117 smluvním stranám k podpisu.

2.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 30.09.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0477/2022



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

38. zasedání

číslo ZMC/38/7/0306/22
ze dne 19.09.2022

Stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení ke stavbě –
„Novostavba RD k.ú. Horní Počernice p.č. 4364/1„ - (4.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby - „Novostavba RD k.ú. Horní Počernice p.č. 4364/1“ v rozsahu
dokumentace pro společné řízení z prosince 2020, vypracované XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXX

2. schvaluje

-  pronájem části pozemku KN parc. č. 4364/2 k.ú. Horní Počernice, obec Praha, o výměře cca

16 m2, na dobu určitou nepřesahující 28 dní, za účelem provedení komunikačního napojení
stavby „Novostavba RD k. ú. Horní Počernice p. č. 4364/1“.

- uzavření nájemní smlouvy s XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

3. ukládá

- sdělit stanovisko ZMČ žadateli ( „Novostavba RD k.ú. Horní Počernice p.č. 4364/1“).



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

- předložit nájemní smlouvu k podpisu smluvním stranám.

3.1 Zodpovídá: , Termín: 30.12.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0458/2022



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

38. zasedání

číslo ZMC/38/9/0307/22
ze dne 19.09.2022

Žádost o posunutí vjezdu na pozemek KN parc. č. 550 a KN parc. č. 551
v k. ú. Horní Počernice - RD Běluňská - (4.02)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním  stavby – „Komunikační napojení pozemku KN parc. č. 550 a KN parc. č. 551 v k. ú.
Horní Počernice“ v rozsahu projektové dokumentace pro společné řízení z 06/22 vypracované
XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

2. schvaluje

- pronájem části pozemku KN parc. č. 3901/2 o celkové výměře cca 12 m2, na dobu určitou
nepřesahující 28 dní, za účelem provedení komunikačního napojení pozemku KN parc. č. 550
a KN parc. č. 551 v k. ú. Horní Počernice.

- uzavření nájemní smlouvy s XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXX.

3. ukládá

- sdělit stanovisko žadateli („Komunikační napojení pozemku KN parc. č. 550 a KN parc. č.
551 v k. ú. Horní Počernice“).



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

- předložit nájemní smlouvu k podpisu smluvním stranám.

3.1 Zodpovídá: Mgr. Petr Měšťan, Termín: 30.09.2022
Starosta

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

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Bc. Jaroslav Kočí
radní

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady
bod jednání: BJ/0459/2022


