Zápis
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Dolní Počernice
4. 9. 2017
Přítomni:

č. 17

Burda, Boček, Exnerová, Falc, Jaklová, Král, Langmajer, Nedvědil, Polcar, Richter, Šroubek,
Vermach
Omluveni : Kšáda, Sládek, Wittbergerová
Hosté:
Zahájení:
17.05 hod.
Ukončení: 18.35 hod.

Starosta zahájil zasedání a pověřil Bc. Nedvědila a Ing. Vermacha ověřením zápisu z tohoto jednání.
Následně bylo hlasováno o programu zasedání:
1. Složení slibu nového člena ZMČ
2. Svěření pozemků pod komunikacemi
3. Místní akční plán Praha 14
4. Využití daru – nákup nového automobilu pro rozvoz obědů seniorům
5. Odkoupení zahradního domku
6. Informace
7. Dotazy, připomínky, podněty
H: 11/0/0

1. Složení slibu nového člena ZMČ
Starosta představil Ing. Jiřího Falce, který se složením slibu do rukou starosty stal novým členem zastupitelstva
MČ Praha-Dolní Počernice.
2. Svěření pozemků pod komunikacemi
Bc. Nedvědil přítomné stručně seznámil s předloženým návrhem, kdy na základě kupní smlouvy se spol. Sekyra
Group, a.s. byly na MČ přepsány pozemky s komunikacemi do svěřené správy MČ. Nedošlo však k převodu
pozemků pod nově zbudovanými komunikacemi, které jsou ve vlastnictví hl.m.Prahy a proto je třeba požádat
o jejich svěření do správy MČ.
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice
- s c h v a l u j e podání žádosti o svěření části pozemků parc.č. 1438/1 a parc.č. 211 označených GOP
č.1146-177/2016 jako parc.č.1438/106, a části pozemku parc.č. 1438/9 označeného GOP č. 1146-177/2016
jako parc..č 1438/119, vše v k.ú. Dolní Počernice, na kterých je vybudována komunikace spol. Sekyra
Group, a.s., z vlastnictví Hl.m.Prahy do svěřené správy MČ Praha-Dolní Počernice
- p o v ě ř u j e starostu zajištěním realizace tohoto usnesení.
H: 12/0/0
Z: starosta
3. Místní akční plán Praha 14
Bc. Nedvědil přítomné seznámil s předloženým materiálem, který byl zpracován městskou částí Praha 14
pro její správní obvod, jehož součástí je i MČ Praha-Dolní Počernice. Tento dokument je zaměřen na zlepšování
kvality vzdělávání v místních školních zařízení a dalších aktérů v oblasti vzdělávání s podporou spolupráce mezi
zřizovateli škol ve správním obvodu Praha 14. Tento materiál je velmi důležitým podkladem pro získávání
podpory z Operačních programů Výzkum, vývoj, vzdělávání a Operačního programu Praha – pól růstu ČR, pro
který je MAP nutnou přílohou žádostí o podporu investičních projektů.
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice
- s c h v a l u j e Místní akční plán Praha 14, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000158
H: 12/0/0
4. Využití daru – nákup nového automobilu pro rozvoz obědů seniorům
Starosta na základě usn. RMČ č. 118.17 předložil návrh na využití finančních prostředků z daru od paní
Nápravové na nákup nového vhodného automobilu, který by umožnil zajistit rozvoz obědů všem žadatelům z řad
seniorů, což se stávajícím automobilem i přes provedené technické úpravy již není možné.
Ing. Jaklová – bylo by vhodnější najít možnost získání fin.prostředků prostřednictvím fondů podporujících sociální
služby.
p.Exnerová použití daru k tomuto účelu by bylo zcela v souladu s darovací smlouvou.
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice
projednalo možnost nákupu vhodného automobilu pro sociální potřeby v MČ,
- p o v ě ř u j e starostu prověřením možností na získání dotačních titulů v této oblasti.
H: 12/0/0
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Z: starosta

5. Odkoupení zahradního domku
Ing. Král přítomné informoval, že na základě usn. ZMČ č. 16.3 ze dne 5.6. 2017 byl zpracován znalecký posudek
na ocenění rekreační chaty č.p. 674 v zahrádkářské kolonii v ul. Ke Hrázi, kterým byla stanovena cena této
nemovitosti v souladu s platnými právními předpisy ve výši 51.010 Kč. Majitelé nemovitosti tuto cenu akceptují.
Pozemek pod nemovitostí je v majetku MČ.
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice
- sc h va l u j e
kupní smlouvu s manželi Rybkovými na odkoupení objektu k bydlení čp. 674
na pozemku parc.č. 639 v k.ú. Dolní Počernice za cenu 51.010 Kč dle znaleckého posudku.
H: 12/0/0
Z: starosta
Starosta vyzval přítomné občany, aby přednesli své podněty.
p. Machálková se dotázala v jaké fázi je realizace výstavby nové budovy základní školy a zda oproti původnímu
projektu došlo ke změně rozmístění budov na ploše určené k výstavbě.
starosta odpověděl – v současné době probíhají jednání ke Studii proveditelnosti, kdy je třeba zvolit vhodnou
variantu tak, aby mohla být stavba realizována při zachování využití stávajících budov, což znamená, že nová
výstavba by měla být realizována na pozemcích Hl.m.Prahy mezi „novou budovou ZŠ“ v ul. K Zámku a novými
bytovými domy v ul. Za Luhem. Investorem projektu je Hl.m.Praha. Dokumentace je k nahlédnutí na stavebním
odd. ÚMČ po dohodě s p. Stránským. Předpokládaný termín dokončení projektových prací je r. 2018 a pak by
mohla být stavba zahájena v r. 2019.
6. Informace
ZMČ vzalo na vědomi:
- Zápis z jednání KV ZMČ z 26. 6. 2017,
- Zprávu o hospodaření MČ za období 1-6/2017,
- Zprávu o čerpání dotace příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ) za období 1-6/2017, která ukazuje velmi dobré
výsledky hospodaření obou organizací
- Informaci ředitelky MŠ DUHA o současném stavu naplněnosti MŠ a předpokládaném nárůstu dětí v souvislosti
s dokončenou výstavbou bytových domů v lokalitě Nová Úpická,
- Návrh ozelenění stavby 511 a přeložky I/12,
- Ing. Vermach předal starostovi k projednání v RMČ návrh na možnosti dalšího doplnění zeleně v řešené
lokalitě,
- Posudek o vlivu záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí
včetně vypořádání připomínek MČ – čj. 1637/17 – termín k vyjádření 27. 9. 2017
- Informaci o jednání ohledně výběru lokalit v Praze pro realizaci Domu seniorů,
- Informaci o zadání pro pokračování přípravy realizace projektu „Bytové domy Dolní Počernice-jih“,
- Návrh na využití čp. 366 – „Kulturní stodola“,
- Studii proveditelnosti - nová budova ZŠ,
- Znalecký posudek č. 982-31/17 na ocenění pozemku parc.č. 1347/1 (mezi tratěmi u ul. Lanžovská),
- Znalecký posudek č. 983-32/17 na ocenění části pozemků pod komunikacemi v ul. V Padolině a Libotovská,
- Informaci starosty o přípravě zveřejnění Metropolitního plánu HMP,
- Informaci starosty o úspěšném průběhu produkce „mobilního letního kina“ dne 2. 9. 2017 ve Štěpnici,
- pozvánku na zahradní slavnost Babí léto a 2. Počernické pivobraní, které se uskuteční ve dnech 15. a 16. 9.
2017 v areálu zámeckého parku,
- Informaci starosty o doplnění veřejného osvětlení v ul. Národních hrdinů v úseku Svatoňovická-Rtyňská,
- Informaci Ing. Krále o připravovaném dopravním opatření v ul. V Čeňku – zamezení průjezdu nákladní dopravy.
- Informaci starosty o jednání s ROPIDem o možnosti obsluhy zastávky Rtyňská autobusem MHD po dobu
uzavírky průjezdu Štěrbohol,
- Informaci o jednání se zástupci mysliveckého sdružení ohledně podpory MČ v oblasti snižování počtu černé
zvěře na území MČ,
Ing. Vermach předložil návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice
- r e v o k u j e usn. ZMČ č. 15.8 ze dne 6. 3. 2017,
- p o v ě ř u j e RMČ hledáním jiného vhodného řešení pro poskytnutí finanční podpory mysliveckému
sdružení v souvislosti se snižováním počtu černé zvěře na území MČ.
H: 11/0/0
Z: starosta

7. Dotazy, připomínky, podněty
Ing. Vermach – předal starostovi písemný podklad pro stavební odd. ÚMČ upozorňující na některé vady a
nedodělky stavby „oprava komunikace ul. Podkrkonošská“,
- požádal RMČ, aby usilovala o snížení rychlosti na komunikaci na mostě přes Počernický rybník na 80 km/hod.,
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p. Burda upozornil na zanesené odvodňovací kanálky na komunikacích ulic V Čeňku, Za Luhem a K Čihadlům,
Ing. Jaklová upozornila na poškozený chodník před mostem přes Rokytku, kde hrozí zranění chodců,
Další zasedání ZMČ je plánováno na termín 4. 12. 2017.

Zasedání bylo ukončeno v 18.35
zapsala: Moravcová

Ověřovatelé:

Bc. Milan N e d v ě d i l,v.r.

Ing. Pavel V e r m a c h, Ph.D., v.r.

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

3

Usnesení
Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice ze 17. zasedání konaného dne 4. 9. 2017
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice
2. Svěření pozemků pod komunikacemi
- s c h v a l u j e podání žádosti o svěření části pozemků parc.č. 1438/1 a parc.č. 211 označených GOP
č.1146-177/2016 jako parc.č.1438/106, a části pozemku parc.č. 1438/9 označeného GOP č. 1146-177/2016
jako parc..č 1438/119, vše v k.ú. Dolní Počernice, na kterých je vybudována komunikace spol. Sekyra
Group, a.s., z vlastnictví Hl.m.Prahy do svěřené správy MČ Praha-Dolní Počernice
- p o v ě ř u j e starostu zajištěním realizace tohoto usnesení.
3. Místní akční plán Praha 14
- s c h v a l u j e Místní akční plán Praha 14, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000158
4. Využití daru – nákup nového automobilu pro rozvoz obědů seniorům
projednalo možnost nákupu vhodného automobilu pro sociální potřeby v MČ,
- p o v ě ř u j e starostu prověřením možností na získání dotačních titulů v této oblasti.
5. Odkoupení zahradního domku
- sc h va l u j e
kupní smlouvu s manželi Rybkovými na odkoupení objektu k bydlení čp. 674
na pozemku parc.č. 639 v k.ú. Dolní Počernice za cenu 51.010 Kč dle znaleckého posudku.
6. Informace
- r e v o k u j e usn. ZMČ č. 15.8 ze dne 6. 3. 2017,
- p o v ě ř u j e RMČ hledáním jiného vhodného řešení pro poskytnutí finanční podpory mysliveckému
sdružení v souvislosti se snižováním počtu černé zvěře na území MČ.

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