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Zápis  
ze zasedání  Zastupitelstva městské části  Praha - Dolní Počernice 

 

6. 3. 2017                                                          č. 15 

Přítomni:       Boček, Burda, Král, Kšáda, Langmajer, Polcar, Richter, Sládek, Šroubek, Vermach 
Omluveni :    Exnerová, Jaklová, Nedvědil, Wittbergerová  
Neomluveni:  Uher 
Hosté:     
Zahájení:      17.05 hod. 
Ukončení:     19.10 hod. 

 
Starosta  zahájil zasedání a pověřil Ing. Langmajera a Bc. Šroubka ověřením zápisu z tohoto jednání. 
 
Následně bylo hlasováno o programu zasedání: 

1. Projednání návrhu rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice na rok 2017 
2. Projednání rozpočtového výhledu MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2018 - 2022 

              3. Rozpočtový výhled na r. 2018 – 2022 a rozpočet ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA na r. 2017 
4. Dodatek ke zřizovacím listinám ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA 
5. Projednání petice občanů za zklidnění provozu na ul Národních hrdinů 
6. Prodej části pozemku parc.č. 620, k.ú. Dolní Počernice, PhDr. Věře Uhrové 
7. Žádost Sokola Dolní Počernice, z.s. o dotaci na sportovní činnost 
8. Informace 
9. Dotazy, připomínky, podněty    H: 8/0/0 

 
 

Vedení zasedání se ujal Ing. Král. 
 
1. Projednání návrhu rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice na rok 2017 
 

Starosta  přítomné seznámil s procesem tvorby a schvalování návrhu rozpočtu MČ. Konstatoval, že ke 
zveřejněnému návrhu rozpočtu MČ nebyly doručeny žádné připomínky. Upozornil na odlišnost předloženého 
návrhu, která spočívá v podobě výdajové části rozpočtu, ve které jsou jasně stanoveny částky k jednotlivým 
kapitolám a nebude proto třeba případné úpravy v rámci těchto kapitol projednávat ani v radě a ani 
v zastupitelstvu. Dále připomněl, že součástí tohoto bodu je i projednání návrhu rozpočtu účelového fondu 
zaměstnanců MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2017.  
Poté Ing. Král otevřel diskusi: 
p. Burda – je třeba do rozpočtu MČ zahrnout fin.prostředky určené na podporu Mysliveckému sdružení při 
snižování stavu černé zvěře na území Dolních Počernic. 
o. starosta – dotace pro Myslivecké družení bude jako v loňském roce řešena z „rezervy RMČ“ 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   
1) 
a)  rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2017 v hlavní činnosti: 
objem příjmů       22 838 000 Kč  
objem výdajů       49 125 000 Kč 
saldo příjmů a výdajů      26 287 000 Kč  
financování (saldo tř. 8)                   26 287 000 Kč 
  
b)  rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2017 v hospodářské činnosti: 
výnosy        10 004 000 Kč 
náklady                       6 102 000 Kč 
hospodářský výsledek                     3 902 000 Kč 
zapojeno do rozpočtu MČ (pol. 4131)                   7 000 000 Kč 
 
2) rozpočet účelového fondu zaměstnanců MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2017 

Plánované příjmy: zůstatek z r. 2016   143 467,83 

  2.5 % odvod mezd z HČ  189 692,00 

  příjmy na úrocích     147,70 

  příjmy celkem   333 307,53 

       

Plánované výdaje: příspěvek zaměstnavatele do PF  47 240,00 

  příspěvek na stravování  115 975,00 

  poplatek spořitelně   274,59 

  odchod do důchodu   0,00 

  dárkové poukázky Velikonoce, Vánoce 36 000,00 

  dorovnání fondu do limitu   4 285,00 

  výdaje celkem   203 774,59 

Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2017  129 532,94 
H: 8/0/0  T: 3/2017 Z: starosta 
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2. Projednání rozpočtového výhledu MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2018 - 2022 

 
Starosta přítomné informoval, že povinnost sestavovat rozpočtový výhled  je dána § 2 odst. 1 zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků. Rada HMP schválila svým usnesením č. 1373 ze 7.6. 2016 
Zásady pro sestavení rozpočtového výhledu městských částí na roky 2018 – 2022. Následně předložil ke 
schválení návrh usnesení. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   rozpočtový výhled MČ Praha – Dolní Počernice na roky 2018 – 2022. 

H: 8/0/0    Z: starosta 

 
 
3. Rozpočtový výhled na r. 2018 – 2022 a rozpočet ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA na r. 2017 

 
Starosta konstatoval, že na základě nově přijatého zákona č. 24/2017 ze dne 7.1. 2017  je zastupitelstvo, jako 
zřizovatel, povinno projednat jak rozpočet, tak rozpočtový výhled našich příspěvkových organizací ZŠ, Národních 
hrdinů 70 a MŠ DUHA, Svatoňovická 587. Předložené materiály byly zpracovány vedením obou škol, projednány 
v RMČ  a ve Finančním výboru ZMČ bez připomínek. S uspokojením konstatoval, že obě organizace si vedou    
ve svém hospodaření velmi dobře.  
 
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice  
- s c h v a l u j e  

1) Rozpočet ZŠ Národních hrdinů 70 na rok 2017 
2) Rozpočtový výhled ZŠ Národních hrdinů 70 na roky 2018 – 2022 
3) Rozpočet MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na rok 2017 
4) Rozpočtový výhled MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na roky 2018 –2022 

H: 9/0/0   
  

 
4. Dodatek ke zřizovacím listinám ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA 

 
Dodatky ke zřizovacím listinám jsou předkládány zastupitelstvu ke schválení na základě provedených inventur a 
s tím spojených změn v pohybu  svěřeného majetku v těchto našich příspěvkových organizací. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e:  

1) Dodatek č. 10 ke zřizovací listině ZŠ Národních hrdinů 70 
2) Dodatek č. 9 ke zřizovací listině MŠ DUHA, Svatoňovická 587 

H: 9/0/0  

 
 
 
5. Projednání petice občanů za zklidnění provozu na ul Národních hrdinů 

 
Starosta předložil k projednání „Petici za snížení provozu v centru a jižní části Dolních Počernic“, podepsanou 
103 občany Dolních Počernic, která byla doručena na úřad MČ dne 22. 2. 2017. Cílem petice je žádost, aby se 
samospráva MČ zasadila o vytvoření takových podmínek, které by vedly ke zklidnění dopravy ve výše uvedených 
lokalitách, kdy jedním z návrhů řešení je prosadit alternativní propojení ul. Národních hrdinů a Českobrodská 
mimo centrum MČ tzv. „tangentou“, tedy mimo křižovatku těchto ulic a ulici Dubeneckou a tím i zamezit používání 
ulic Vinohrad jako objízdných tras. Součástí písemného podkladu byl i návrh usnesení. 
 
MUDr. Boček podpořil návrh na prosazování zbudování tzv. „tangenty“ jako velmi účinné pro řešení daného 
problému, neboť považuje současný stav dopravního zatížení severní části Dolních Počernic za neúnosné. 
 
Bc. Šroubek upozornil na další blížící se zhoršení stávající dopravní situace v této lokalitě, která nastane 
osídlením nově zbudovaných bytových jednotek navazujících na ul. U Konečné. Považuje odklon dopravy 
z centra MČ prostřednictvím tzv. tangenty jako nejúčinnější řešení. 
 
JUDr. Kšáda přítomné seznámil se svým předkladem, kterým vyslovil svůj nesouhlas s prosazováním zbudování 
„tangenty“, neboť se domnívá, že tato spojka bude mít vliv na realizaci Zóny malého a středního podnikání 
Dubeč-Sever, která se plně dotýká Dolních Počernic a bude představovat závažné zatížení jižní části Dolních 
Počernic. Konstatoval, že text petice předestřel občanům pouze otázku dopravní a o Zóně podnikání Dubeč-
Sever se v petici nehovoří vůbec. Poté předložil svůj protinávrh usnesení. 
 
Bc. Šroubek – je zcela zřejmé, že Zóna malého a středního podnikání na území Dubče by vznikla i bez ohledu na 
realizaci „tangenty“. 
 
p. Karochová, zástupce petičního výboru – v současné době je dopravní zátěž na ul. Národních hrdinů tak velká, 
že dochází neustálými otřesy k poškozování nemovitostí a proto považujeme zbudování „tangenty“, která dopravu 
z této lokality odkloní, za jediné možné řešení. Dále upozornila, že v ul. Národních hrdinů projíždí stále větší 
počet nákladních aut s tonáží nad 3,5 t, což by bylo třeba účinnou kontrolou omezit. Domnívá se, že pokud se 
pod petici podepsalo přes 100 lidí, je to pádný důvod pro to, aby se vedení MČ hledáním řešení vážně zaobíralo. 
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p. Šmolka – upozornil na velký nárůst dopravy v ul. Dubenecká a U Konečné dokončením bytové zástavby 
v jejich sousedství a proto je třeba této lokalitě ulevit od dopravy stávající. 
 
p. Falc – vyslovil názor, že zbudování „tangenty“ do Dolních Počernic naopak další automobily přivede. 
 
p. Stránský – pokud by měla být ustavena nějaká pracovní skupina je nezbytné, aby do ní byli přizváni odborníci 
z oblasti dopravy. 
 
starosta – ulice „Nová Úpická“ i „tangenta“ jsou obsaženy ve schváleném Územním plánu HMP, proč se realizace 
těchto komunikací nyní zpochybňuje. 
 
JUDr. Kšáda – toto chválení proběhlo cca před 15 lety, kdy nebyl předložen návrh na využití území v Dubči na 
„zónu“. Je třeba rozhodnout až po podrobném projednání všech variant, nelze rozhodnout teď na místě. 
 
starosta – petice požaduje přistoupení k okamžitému řešení. 
 
Následně bylo přistoupeno k hlasování o protinávrhu JUDr. Kšády: 
ZMČ Praha-Dolní Počernice 
- ukládá  
I. RMČ, aby vytvořila pracovní skupinu (složenou nejlépe ze zástupců všech čtyř politických subjektů v našem 
zastupitelstvu), jejímž úkolem bude  zabývat se otázkami, které souvisí se zamýšlenou realizací Zóny malého a 
středního podnikání Dubeč-Sever (dále též Zóny podnikání) a jejími dopady na MČ Dolní Počernice. 
V rámci tohoto úkolu aby byly řešeny zejména následující otázky: 
- Jaké dopady (včetně dopravních) bude mít Zóna podnikání Dubeč-Sever na Dolní Počernice? 
- Zda je v zájmu MČ Dolní Počernice, aby Zóna podnikání vznikla? Jaké má MČ Dolní Počernice možnosti ovlivnit 
vznik Zóny podnikání Dubeč-Sever? Případně rozsah Zóny podnikání, typ podnikání, dopravní a další zapojení?  
- Jaký bude vliv Zóny na životní prostředí?  
- Pokud nebude možné ovlivnit vznik a rozsah Zóny podnikání, jaké konkrétní kompenzace požadovat, a jaká 
opatření požadovat pro zmírnění dopadů Zóny podnikání na Dolní Počernice? 
- Zda autory studie ZMSP - Dubeč Sever deklarované zlepšení dopravní situace bude skutečně odpovídat realitě, 
zda nemůže dojít k paradoxnímu jevu, tedy zhoršení dopravní situace. 
- Při hodnocení vzít v úvahu i stavbu 511 a přeložku I/12. 
- Jaké jsou možnosti jak dopadům případné realizace Zóny podnikání Dubeč-Sever (pokud budou negativní) 
čelit? Zda je možné je eliminovat již v této chvíli, kdy se o realizaci uvažuje? Jaké kroky má MČ Dolní Počernice k 
dispozici? 
II. Zpráva pracovní skupiny aby byla předložena zastupitelům tak, aby jí mohli projednat na příštím jednání 
zastupitelstva MČ Dolní Počernice.   H: 5/4/1 – návrh nebyl přijat 
 
Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení, navrženém starostou: 
ZMČ Praha – Dolní Počernice 
- ukládá  RMČ, aby zahájila potřebná jednání k možnosti uskutečnění alternativního propojení ulic Národních 
hrdinů a Českobrodské v jižní části Dolních Počernic  mimo křižovatku těchto  ulic, ul. Dubeneckou. a lokality MČ 
Vinohrady  za účelem snížením jejich dopravní zatíženosti a předejití  negativních následků pro MČ, které 
vyplývají z  odstranění nájezdových ramp na křížení ul. Českobrodská a Pražského okruhu v rámci stavby 511 
Běchovice – Dálnice D 1, jak je stanoveno platným územním plánem SÚHMP. 
      H: 5/0/5 – návrh nebyl přijat 
Projednání tohoto bodu bylo ukončeno s tím, že žádný návrh usnesení nebyl přijat. 
 
 
6. Prodej části pozemku parc.č. 620, k.ú. Dolní Počernice, PhDr. Věře Uhrové 

 
Ing. Král připomněl, že ZMČ na svém 11. zasedání dne 2. 5. 2016 schválilo zveřejnění záměru prodeje části 
pozemku parc.č. 620 o výměře 120 m2 za cenu dle cenové mapy, tj. za 550,- Kč/m2. Ke zveřejněnému záměru 
nebyly ze strany veřejnosti žádné podněty. Následně byl zpracován znalecký posudek, dle kterého byla 
stanovena cena 70.850 Kč, neboť v rámci oddělovaného pozemku znalecký posudek zohledňuje cenu porostů, 
oplocení a betonových prahů pod oplocením. Dle novely zákona o Hl.m.Praze by bylo velmi složité pozemek 
prodat za nižší cenu, než stanoví znalecký posudek a proto byl předložen následující návrh usnesení. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e  
1) prodej pozemku parc.č. 620/2, zahrada, o výměře 120m2, k.ú. Dolní Počernice, který je oddělen 
geometrickým plánem č. 1159-286/2016 ze dne  24. 11. 2016 z pozemku parc. č. 620, k.ú. Dolní Počernice, 
paní PhDr. Věře Uhrové, Osadní 716/37a, 17000 Praha - Holešovice. 
Cena prodávaného pozemku činí 70.850,- Kč a je stanovena znaleckým posudkem, č. 958-7/17 ze  dne 
15.1.2017.  
2) předloženou kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 620/2 podle bodu 1) tohoto usnesení 

H: 10/0/0 T: 2017  Z: starosta 
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7. Žádost Sokola Dolní Počernice, z.s. o dotaci na sportovní činnost 

 
P. Polcar, předseda Sokola Dolní Počernice, informoval o potřebě vybudovat kurtu pro nohejbal, kdy jeho náklady 
byly odhadnuty na 800 tis. Kč a protože finanční prostředky z výtěžku provozování loterií v Praze jsou určeny na 
podporu sportu, kultury a volného času mládeže, byla podána žádost o přidělení těchto prostředků Sokolu Dolní 
Počernice. 
p. Vondřichová – nebude stavba realizována na území zátopového pásma? 
p. Polcar – stavba bude řešena tak, aby byly respektovány požadavky tohoto území. 
Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení, předloženém starostou: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e 
a) poskytnutí finančních prostředků  z výtěžku loterií a výherních hracích přístrojů ve výši 188 000 Kč 
Sokolu Dolní Počernice, z.s. pro potřeby  financování opravy oplocení a výstavby nového multifunkčního 
sportoviště v areálu v ul. V Ráji, 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy, sepsané za účelem, uvedeným v bodu a) tohoto usnesení. 

H: 10/0/0 T: 2017  Z: starosta 

 
 
8. Informace 
 

ZMČ vzalo na vědomi: 
- Zprávu o hospodaření MČ Praha-Dolní Počernice za r. 2017, 
- Zprávu o hospodaření MŠ a ZŠ za r. 2017, 
- Zápis z jednání FV ZMČ ze dne 27. 2. 2017, 
- Strategický plán MČ Praha-Dolní Počernice 2016 - 2022 
- Zápis z jednání redakční rady DPZ z 26. 1. 2017 
- Informace o navýšení maximální výše odměn neuvolněným členům ZMČ od 1.1.2017 
- kopie Žádosti Ing. Smrkovského o přezkum kolaudačního rozhodnutí – revitalizace Hostavického potoka 
 

- Zápis z jednání KV ZMČ z 27. 2. 2017 
 Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- p o v ě ř u j e   starostu zodpovězením dotazů uvedených v zápise z jednání KV ZMČ ze dne27. 2. 2017 
                                H: 10/0/0 T: 3/2017        Z: starosta  
 

- Informaci starosty o problémech s udržitelností kategorie „C“ v rámci agendy MA21, narůstající administrativou. 
- pozvánku na seminář na téma Udržitelný rozvoj, pořádaný v rámci agendy MA21 dne 16. 3. 2017 od 10 hod. ve 
velké zasedací místnosti úřadu MČ za účasti Ing. Petra Švece, ředitele Národní sítě Zdravých měst ČR. 
 
Ing. Vermach předložil návrh usneseni: 
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice 
podporuje vystoupení MČ Praha-Dolní Počernice z agendy MA21 v r. 2018.  
        H: 2/1/7 – návrh nebyl přijat 
     
 
9. Dotazy, připomínky, podněty 

 
p. Stránský požádal, aby byl doplněn zápis z jednání ZMČ č. 14 ze dne 12. 12. 2016 o záznam jeho dotazu 
včetně následné odpovědi ve věci odpisu pohledávky v bodě 14.10 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   doplnění zápisu z jednání ZMČ č. 14 ze dne 12. 12. 2016 na základě zvukového záznamu 
takto: 
p. Stránský vznesl dotaz, jak by se dalo ze strany MČ ošetřit, aby se neopakovala situace, kdy je nutné 
odepsat takto vysokou nevymahatelnou pohledávku. 
o. starosta – domnívám se, že žádné prostředky, které by mohly podobné situaci zabránit, neexistují. 
Pohledávka vznikla z neuhrazeného nájemného po posledním nájemci, který však jako právní subjekt 
zanikl. Bylo vedeno exekuční řízení s právním nástupcem dlužníka, ale ani tento subjekt se nepodařilo 
dohledat a řízení bylo následně zastaveno, což znamená, že MČ musí účetně tuto nevymahatelnou 
pohledávku účetně odepsat. S následným uživatelem celého objektu, majitelem stavby postavené na 
pozemcích MČ, se dosud nepodařilo uzavřít nájemní smlouvu a vymáhání platby za užívání areálu je od  
1. 6. 2004 průběžně vymáháno soudní cestou jako bezdůvodné obohacování.                            H: 10/0/0 
 
p. Burda – je třeba přijmout účinná opatření proti poškozování pozemků na území Dolních Počernic černou zvěří. 

Navrhl pořízení mobilního posedu pro myslivce a nabídl možnost zajištění výpomoci při odlovu této zvěře. 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   zakoupení mobilního posedu pro potřeby mysliveckého sdružení spravujícího honitbu 
na území Dolních Počernic.        H: 8/0/2 
 

dotaz -  jak bude dále postupováno, když k Petici nebylo přijato žádné usnesení 
o. starosta – bude i dále prováděno zjišťování informací o možném řešení situace uvedené v předložené Petici. 
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Ing. Vermach dodatečně tlumočil starostovi omluvu Mgr. Uhera, že se nemohl z časových důvodů na dnešní 
zasedání dostavit. 
Starosta tuto omluvu nepřijal a konstatoval, že účast některých členů zastupitelstva na jednáních v tomto 
volebním období i přesto, že se konají jednou za tři měsíce, vypovídá o jejich nezájmu vykonávat řádně svůj 
mandát. 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 19.10 
zapsala: Moravcová 
 
 
 
 
Ověřovatelé:                 Ing. Jaroslav   L a n g m a j e r, v.r.  Bc. Jan   Š r o u b e k, v.r.  
 
 
 
 
 
 
                                Zbyněk  R i c h t e r, v.r. 
             starosta MČ Praha - Dolní Počernice    
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U s n e s e n í 

Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice z 15. zasedání konaného dne 6. 3.  2017 
 
 

 Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice  

 
 
15.1. Projednání návrhu rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice na rok 2017 
- s c h v a l u j e   
1) 
a)  rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2017 v hlavní činnosti: 
objem příjmů       22 838 000 Kč  
objem výdajů       49 125 000 Kč 
saldo příjmů a výdajů      26 287 000 Kč  
financování (saldo tř. 8)                   26 287 000 Kč 
  
b)  rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2017 v hospodářské činnosti: 
výnosy        10 004 000 Kč 
náklady                       6 102 000 Kč 
hospodářský výsledek                     3 902 000 Kč 
zapojeno do rozpočtu MČ (pol. 4131)                   7 000 000 Kč 
 
3) rozpočet účelového fondu zaměstnanců MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2017 

Plánované příjmy: zůstatek z r. 2016   143 467,83 

  2.5 % odvod mezd z HČ  189 692,00 

  příjmy na úrocích     147,70 

  příjmy celkem   333 307,53 

       

Plánované výdaje: příspěvek zaměstnavatele do PF  47 240,00 

  příspěvek na stravování  115 975,00 

  poplatek spořitelně   274,59 

  odchod do důchodu   0,00 

  dárkové poukázky Velikonoce, Vánoce 36 000,00 

  dorovnání fondu do limitu   4 285,00 

  výdaje celkem   203 774,59 

Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2017  129 532,94 

   
 
 
15.2. Projednání rozpočtového výhledu MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2018 - 2022 
- s c h v a l u j e   rozpočtový výhled MČ Praha – Dolní Počernice na roky 2018 – 2022. 

 
 
 
15.3. Rozpočtový výhled na r. 2018 – 2022 a rozpočet ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA na r. 2017 
- s c h v a l u j e  

5) Rozpočet ZŠ Národních hrdinů 70 na rok 2017 
6) Rozpočtový výhled ZŠ Národních hrdinů 70 na roky 2018 – 2022 
7) Rozpočet MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na rok 2017 
8) Rozpočtový výhled MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na roky 2018 –2022 

   
 
 

15.4. Dodatek ke zřizovacím listinám ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA 
- s c h v a l u j e:  

3) Dodatek č. 10 ke zřizovací listině ZŠ Národních hrdinů 70 
4) Dodatek č. 9 ke zřizovací listině MŠ DUHA, Svatoňovická 5 

 
 
16.6. Prodej části pozemku parc.č. 620, k.ú. Dolní Počernice, PhDr. Věře Uhrové 
- s c h v a l u j e  
1) prodej pozemku parc.č. 620/2, zahrada, o výměře 120m2, k.ú. Dolní Počernice, který je oddělen 
geometrickým plánem č. 1159-286/2016 ze dne  24. 11. 2016 z pozemku parc. č. 620, k.ú. Dolní Počernice, 
paní PhDr. Věře Uhrové, Osadní 716/37a, 17000 Praha - Holešovice. 
Cena prodávaného pozemku činí 70.850,- Kč a je stanovena znaleckým posudkem, č. 958-7/17 ze  dne 
15.1.2017.  
2) předloženou kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 620/2 podle bodu 1) tohoto usnesení 
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15.7. Žádost Sokola Dolní Počernice, z.s. o dotaci na sportovní činnost 
- s c h v a l u j e 
a) poskytnutí finančních prostředků  z výtěžku loterií a výherních hracích přístrojů ve výši 188 000 Kč 
Sokolu Dolní Počernice, z.s. pro potřeby  financování opravy oplocení a výstavby nového multifunkčního 
sportoviště v areálu v ul. V Ráji, 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy, sepsané za účelem, uvedeným v bodu a) tohoto usnesení. 

 
 
15.8. Informace 
- p o v ě ř u j e   starostu zodpovězením dotazů uvedených v zápise z jednání KV ZMČ ze dne27. 2. 2017 
 
- s c h v a l u j e   zakoupení mobilního posedu pro potřeby mysliveckého sdružení spravujícího honitbu 
na území Dolních Počernic.        

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                    Zbyněk  R i c h t e r, v.r. 
                   starosta MČ Praha - Dolní Počernice    


