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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

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

8. schůze

číslo RMC/8/1/0145/23
ze dne 05.01.2023

Pověření vedoucího odboru živnostenského a občanskosprávních
agend podpisem smluv souvisejících se zajištěním volby prezidenta
republiky konaných v lednu 2023 - (1.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. pověřuje

Ing. Milana Hejkrlíka, vedoucího odboru živnostenského a občanskosprávních agend Úřadu
městské části Praha 20 k podpisu smluv o zajištění technického provozu volebních prostor pro
zabezpečení volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (1. kolo) a 27.
a 28. ledna 2023 (případné 2. kolo volby) mezi Městskou části Praha 20 a:
- Kulturním centrem Horní Počernice;
- Mateřskou a Základní školou, Praha 9 - Horní Počernice, Bártlova 83;
- Fakultní základní školou, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250;
- Základní školou, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700;
- Základní školou a Mateřskou školou, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408;
- Základní školou, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823.

1.1 Zodpovídá: Odbor živnostenský a občansko
správních agend

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Milan Hejkrlík, Vedoucí OZOSA
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0689/2022



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

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

8. schůze

číslo RMC/8/2/0146/23
ze dne 05.01.2023

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S/20/2021/0095 - (1.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/20/2021/0095 uzavřené dne 27. 12. 2021 se
společností EUbuilding a.s. na dílo „Výstavba bytového domu Náchodská – Horní Počernice“

2. ukládá

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S/20/2021/0095

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 10.01.2023

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Mgr. Petr Měšťan, Starosta
bod jednání: BJ/0690/2022



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

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

8. schůze

číslo RMC/8/3/0147/23
ze dne 05.01.2023

Žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 2250 o souhlas s přijetím účelově určeného peněžního
daru na úhradu stravného ve školní jídelně pro ukrajinské žáky
financované organizací UNICEF. - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 o souhlas
s přijetím účelově určeného peněžního daru na úhradu stravného ve školní jídelně v období
školního roku 2022/2023, a to od 6.1.2023 do 30.6.2023 pro ukrajinské žáky, kteří pobývají
na území ČR od 24.2.2022 v důsledku válečného konfliktu – ruské invaze na Ukrajině.

2. schvaluje

přijetí účelově určeného peněžního daru ve výši 276.230,- Kč Fakultní základní škole, Praha
9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 na úhradu stravného ve školní jídelně ve školním roce
2022/2023, které bude financovat UNICEF, a to pro období od 6.1.2023 do 30.6.2023 pro 64
ukrajinských žáků, kteří pobývají na území ČR od 24.2.2022 v důsledku válečného konfliktu
– ruské invaze na Ukrajině, a to na základě uzavřené darovací smlouvy mezi příspěvkovou
organizací Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 a Women for
Women, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509.

3. vyslovuje

předběžný souhlas s přijetím účelově určených peněžních darů na základě uzavřených
darovacích smluv stejného charakteru v závislosti na aktuální situaci a potřebě úhrady
stravného ve školní jídelně, které bude financovat UNICEF, a to v období školního roku
2022/2023 v rozmezí od 6.1.2023 do 30.6.2023 pro ukrajinské žáky, kteří pobývají na území
ČR od 24.2.2022 v důsledku válečného konfliktu – ruské invaze na Ukrajině.

4. ukládá

informovat ředitele Fakultní základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 o
usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s přijetím účelově určeného peněžního daru
na úhradu stravného ve školní jídelně v období školního roku 2022/2023 pro ukrajinské žáky,
kteří pobývají na území ČR od 24.2.2022 v důsledku válečného konfliktu – ruské invaze na
Ukrajině včetně vysloveného předběžného souhlasu s přijetím darů obdobného charakteru a



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

o povinnosti vyplývající z platné zřizovací listiny, kterou je předložení soupisů přijatých darů
zřizovateli k 30.6.2023.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 06.01.2023

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

prof. ak. mal.Mgr. Martin Velíšek, Ph.D., Člen Rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0005/2023



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

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

8. schůze

číslo RMC/8/4/0148/23
ze dne 05.01.2023

Žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní
Počernice, Spojenců 1408 o souhlas s přijetím účelově určeného
peněžního daru na úhradu stravného ve školní jídelně pro ukrajinské
žáky financované organizací UNICEF. - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408
o souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru na úhradu stravného ve školní jídelně
v období školního roku 2022/2023, a to od 6.1.2023 do 30.6.2023 pro ukrajinské žáky, kteří
pobývají na území ČR od 24.2.2022 v důsledku válečného konfliktu – ruské invaze na Ukrajině.

2. schvaluje

přijetí účelově určeného peněžního daru ve výši 34.040,- Kč Základní škole a Mateřské škole,
Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408 na úhradu stravného ve školní jídelně ve školním
roce 2022/2023, které bude financovat UNICEF, a to pro období od 6.1.2023 do 30.6.2023 pro
8 ukrajinských žáků, kteří pobývají na území ČR od 24.2.2022 v důsledku válečného konfliktu
– ruské invaze na Ukrajině, a to na základě uzavřené darovací smlouvy mezi příspěvkovou
organizací Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408 a Women
for Women, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509.

3. vyslovuje

předběžný souhlas s přijetím účelově určených peněžních darů na základě uzavřených
darovacích smluv stejného charakteru v závislosti na aktuální situaci a potřebě úhrady
stravného ve školní jídelně, které bude financovat UNICEF, a to v období školního roku
2022/2023, resp. v rozmezí od 6.1.2023 do 30.6.2023 pro případ nově přijatých ukrajinských
žáků, kteří pobývají na území ČR od 24.2.2022 v důsledku válečného konfliktu – ruské invaze
na Ukrajině.

4. ukládá

informovat ředitelku Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců
1408 o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s přijetím účelově určeného peněžního
daru na úhradu stravného ve školní jídelně v období školního roku 2022/2023 pro ukrajinské
žáky, kteří pobývají na území ČR od 24.2.2022 v důsledku válečného konfliktu – ruské invaze
na Ukrajině vč. vysloveného předběžného souhlasu s přijetím darů obdobného charakteru a



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

o povinnosti vyplývající z platné zřizovací listiny, kterou je předložení soupisů přijatých darů
zřizovateli k 30.6.2023.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 06.01.2023

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

předkládá: prof. ak. mal.Mgr. Martin Velíšek, Ph.D., Člen Rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0006/2023



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

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

8. schůze

číslo RMC/8/5/0149/23
ze dne 05.01.2023

Žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická
1700 o souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru na úhradu
stravného ve školní jídelně pro ukrajinské žáky financované organizací
UNICEF. - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 o souhlas s přijetím
účelově určeného peněžního daru na úhradu stravného ve školní jídelně v období školního roku
2022/2023, a to od 6.1.2023 do 30.6.2023 pro ukrajinské žáky, kteří pobývají na území ČR
od 24.2.2022 v důsledku válečného konfliktu – ruské invaze na Ukrajině.

2. schvaluje

přijetí účelově určeného peněžního daru ve výši 98.440,- Kč Základní škole, Praha 9 - Horní
Počernice, Ratibořická 1700 na úhradu stravného ve školní jídelně ve školním roce 2022/2023,
které bude financovat UNICEF, a to pro období od 6.1.2023 do 30.6.2023 pro 23 ukrajinských
žáků, kteří pobývají na území ČR od 24.2.2022 v důsledku válečného konfliktu – ruské
invaze na Ukrajině, a to na základě uzavřené darovací smlouvy mezi příspěvkovou organizací
Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 a Women for Women, o.p.s., se
sídlem Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509.

3. vyslovuje

předběžný souhlas s přijetím účelově určených peněžních darů na základě uzavřených
darovacích smluv stejného charakteru v závislosti na aktuální situaci a potřebě úhrady
stravného ve školní jídelně, které bude financovat UNICEF, a to v období školního roku
2022/2023 v rozmezí od 6.1.2023 do 30.6.2023 pro ukrajinské žáky, kteří pobývají na území
ČR od 24.2.2022 v důsledku válečného konfliktu – ruské invaze na Ukrajině.

4. ukládá

informovat ředitelku Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s přijetím účelově určeného peněžního daru na úhradu
stravného ve školní jídelně v období školního roku 2022/2023 pro ukrajinské žáky, kteří
pobývají na území ČR od 24.2.2022 v důsledku válečného konfliktu – ruské invaze na
Ukrajině, včetně vysloveného předběžného souhlasu s přijetím darů obdobného charakteru a



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

o povinnosti vyplývající z platné zřizovací listiny, kterou je předložení soupisů přijatých darů
zřizovateli k 30.6.2023.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 06.01.2023

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

předkládá: prof. ak. mal.Mgr. Martin Velíšek, Ph.D., Člen Rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0007/2023



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

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

8. schůze

číslo RMC/8/6/0150/23
ze dne 05.01.2023

Žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská
823 o souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru na úhradu
stravného ve školní jídelně pro ukrajinské žáky financované organizací
UNICEF. - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 o souhlas s přijetím
účelově určeného peněžního daru na úhradu stravného ve školní jídelně v období školního roku
2022/2023, a to od 6.1.2023 do 30.6.2023 pro ukrajinské žáky, kteří pobývají na území ČR
od 24.2.2022 v důsledku válečného konfliktu – ruské invaze na Ukrajině.

2. schvaluje

přijetí účelově určeného peněžního daru ve výši 44.232,- Kč Základní škole, Praha 9 - Horní
Počernice, Stoliňská 823 na úhradu stravného ve školní jídelně ve školním roce 2022/2023,
které bude financovat UNICEF, a to pro období od 6.1.2023 do 30.6.2023 pro 10 ukrajinských
žáků, kteří pobývají na území ČR od 24.2.2022 v důsledku válečného konfliktu – ruské
invaze na Ukrajině, a to na základě uzavřené darovací smlouvy mezi příspěvkovou organizací
Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 a Women for Women, o.p.s., se
sídlem Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509.

3. vyslovuje

předběžný souhlas s přijetím účelově určených peněžních darů na základě uzavřených
darovacích smluv stejného charakteru v závislosti na aktuální situaci a potřebě úhrady
stravného ve školní jídelně, které bude financovat UNICEF, a to v období školního roku
2022/2023 v rozmezí od 6.1.2023 do 30.6.2023 pro ukrajinské žáky, kteří pobývají na území
ČR od 24.2.2022 v důsledku válečného konfliktu – ruské invaze na Ukrajině.

4. ukládá

informovat ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 o usnesení
Rady m.č. Praha 20 ve věci souhlasu s přijetím účelově určeného peněžního daru na úhradu
stravného ve školní jídelně v období školního roku 2022/2023 pro ukrajinské žáky, kteří
pobývají na území ČR od 24.2.2022 v důsledku válečného konfliktu – ruské invaze na
Ukrajině včetně vysloveného předběžného souhlasu s přijetím darů obdobného charakteru a



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

o povinnosti vyplývající z platné zřizovací listiny, kterou je předložení soupisů přijatých darů
zřizovateli k 30.6.2023.

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 06.01.2023

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka

předkládá: prof. ak. mal.Mgr. Martin Velíšek, Ph.D., Člen Rady
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0008/2023



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

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

8. schůze

číslo RMC/8/9/0151/23
ze dne 05.01.2023

Úkol na základě podnětu občana - (4.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. ukládá

zajistit aktualizaci Jednacího řádu ZMČ Praha 20

1.1 Zodpovídá: JUDr. Barbora Lukšová Frantová,
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Hana Markulinec Moravcová
1. místostarostka


