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Zápis  
ze zasedání Zastupitelstva městské části  Praha - Dolní Počernice 

 

27. 11. 2017                                                          č. 19 
Přítomni:      Burda, Boček, Exnerová, Falc, Jaklová, Král, Nedvědil, Richter, Sládek, Šroubek, Vermach,  
                     Wittbergerová      
Omluveni :    Langmajer, Kšáda, Polcar 
Hosté:     
Zahájení:      17.05 hod. 
Ukončení:     19,55 hod. 
 
 
Starosta zahájil zasedání a pověřil Bc. Nedvědila a Bc. Šroubka ověřením zápisu z tohoto jednání. 
 
Starosta navrhl stažení bodu 4. Výkup pozemků pod komunikacemi V Padolině a Libotovská z původně 
navrhovaného programu, neboť dosud nejsou k dispozici potřebné podklady k projednání tohoto bodu. 
           H: 10/0/0 
 
Následně bylo hlasováno o programu zasedání: 

1) Podmínky hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria na r. 2018 
2) Úprava rozpočtu MČ do měsíce listopadu 2017 
3) Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům ZMČ od 1.1. 2018 
4) Výkup pozemků mezi tratěmi ČD v souvislosti s výstavbou nových zastávek ČD 
5) Směna pozemků mezi MČ Praha – Dolní Počernice a Sokol Dolní Počernice, z.s. 
6) Návrh opatření na řešení problémů z 8. Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice 
7) Zpráva o průběhu a výsledcích MA 21 za rok 2017 
8) Návrh Akčního plánu MA 21 na r. 2018 
9) Záměr na rekonstrukci a využití čp. 26 – Počin 
10) Záměr na využití objektu čp. 366 
11) Návrh na změnu ÚP HMP na pozemku parc. č. 1448/107 v k.ú Dolní Počernice 
12) Záměr na prodej pozemku parc.č. 944 v k.ú. Dolní Počernice 
13) Informace 
14) Dotazy, připomínky, podněty      H: 10/0/0 

 
 
 
 
1. Podmínky hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria na r. 2018 
 
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice 
- s o u h l a s í, aby MČ Praha-Dolní Počernice hospodařila v r. 2018 až do schválení svého rozpočtu        
na rok 2018 v rozpočtovém provizoriu, 
- s c h v a l u j e   pravidla pro hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice v období rozpočtového provizoria          
pro rok 2018 v tomto znění: 

Měsíční výdaje městské části stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria nesmí překročit 
1/12 výdajů schváleného rozpočtu pro předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze              
v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem 
nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. 

Městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh svých výdajů 
skutečnému objemu použitelných finančních prostředků. 

Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně byly plněny zákonné i smluvní 
povinnosti městské části. 

V období rozpočtového provizoria by městská část neměla uzavírat nové smluvní vztahy, pokud 
není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky. 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy           
a výdaji rozpočtu po jeho schválení.   H: 10/0/0   Z: starosta                

  
 
 
 
2. Úprava rozpočtu MČ do měsíce listopadu 2017 
 
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice  
- s c h v a l u j e   
1. úpravu rozpočtu do měsíce listopadu 2017 takto: 
vrácení zapůjčeného 1.000.000 Kč z ODPA (oddíl paragraf) 3745 POL 6121 /veřejná zeleň/ zpět do fondu 
seniorů  
2. přesun uspořených rozpočtových prostředků z investiční akce Zkapacitnění MŠ DUHA ve výši 
1.100.000 Kč  na ODPA 3745 POL 6121 /veřejná zeleň/ na krytí výdajů spojených s přípravnými pracemi na 
projekt „Rehabilitace zámeckého parku – 3.část“ 
       H: 12/0/0   Z: starosta 
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3. Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům ZMČ od 1.1. 2018 
 
Starosta požádal Mgr. Hejdovou, tajemnici ÚMČ, o bližší seznámení se změnami právních předpisů upravujících 
poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva. 
 
Mgr. Hejdová přítomné informovala o zrušení původního a vydání nového Nařízení vlády, na základě kterého je 
s účinností od 1. 1. 2018 navržen výrazný nárůstu maximální možné výše měsíčních odměn neuvolněným 
členům ZMČ. 
Dále přítomné upozornila na možnost poskytnutí pravidelného měsíčního příspěvku starostovi MČ, vyplývající   
ze zákona o hl.m.Praze. 
Následně bylo hlasováno o navrženém usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
 v z a l o   n a   v ě d o m í   nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ze dne 11.9.2017 o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, kde jsou v příloze stanoveny výše maximálních měsíčních odměn 
poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstev městských částí hl. m. Prahy od 1.1.2018. 
- s c h v a l u j e   od 1.1.2018 výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha – Dolní 
Počernice v maximální možné výši stanovené nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění p.p.  
       H: 6/0/4 – návrh nebyl přijat 
 
Mgr. Hejdová předložila další návrh usnesení ve věci příspěvku pro starostu MČ. 
Ing. Král předložil protinávrh ve znění: 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
s c h v a l u j e   poskytnutí pravidelného měsíčního příspěvku starostovi MČ Praha – Dolní Počernice ve výši  
8000 Kč z rozpočtu Městské části Praha - Dolní Počernice od 1.1.2018. 
       H: 6/0/5 – návrh nebyl přijat 
následně bylo hlasováno o původním návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
s c h v a l u j e  poskytnutí pravidelného měsíčního příspěvku starostovi MČ Praha – Dolní Počernice ve výši  
6000 Kč z rozpočtu Městské části Praha - Dolní Počernice od 1.1.2018 a to v souladu s písm. b), c), h), i) § 58c 
zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, ve znění p.p.   H: 6/0/5 – návrh nebyl přijat 
 
 
4. Výkup pozemků mezi tratěmi ČD v souvislosti s výstavbou nových zastávek ČD 
 
Ing. Král přítomné seznámil s průběhem jednání o záměru na zřízení zastávek na „malešické trati“, z kterých 
vyplynulo, že Dolní Počernice budou obslouženy zastávkou někde v místech naproti prodejně Albert směrem       
k Jahodnici a dopravní obsluha včetně parkovišť této a dalších zastávek bude řešena podél Českobrodské ul. 
Tím by pozemky mezi tratěmi mohly sloužit k pěšímu propojení zastávek ČD na kolínské a malešické trati. V této 
souvislosti se nabízí v okolí tohoto pěšího propojení upravit stávající neudržovanou zeleň do podoby lesoparku a 
k tomuto záměru by bylo vhodné získat tyto pozemky do majetku MČ. Následně předložil návrh usnesení 
k tomuto bodu. 
Ing. Vermach navrhl doplnění tohoto usnesení a následně bylo hlasováno o usnesení v tomto znění: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   záměr na získání pozemků parc. č. 1347/1, 1347/2, 1347/3 a 1345 do vlastnictví MČ                
Praha- Dolní Počernice, 
- s o u h l a s í   se změnou Územního plánu HMP na dotčených pozemcích v souladu se záměrem           
na využití pro veřejnou zeleň, 
- p o v ě ř u j e   RMČ přípravou dalších podkladů, potřebných k opětovnému projednání tohoto záměru 
v ZMČ.       H: 11/0/0   Z: starosta 
 
 
 
5. Směna pozemků mezi MČ Praha – Dolní Počernice a Sokol Dolní Počernice, z.s. 
 
Ing. Král přítomné informoval o přijatých usneseních z r. 2006 a 2008 týkajících se přípravy záměru na směnu 
pozemků parc.č. 1354/5 ve svěřené správě MČ a parc.č. 1350/5 ve vlastnictví Sokola Dolní Počernice, která 
nebyla dosud realizována, proto byly potřebné listiny aktualizovány či doplněny a nyní je zastupitelstvu  
předkládána aktualizovaná směnná smlouva k projednání, případně ke schválení. Podle aktualizovaného 
znaleckého posudku došlo ke změně cen obou pozemků a rozdíl mezi nimi je 109.690,- Kč ve prospěch městské 
části – viz znalecké posudky. Směnná smlouva je sepsána ve smyslu předchozích přijatých usnesení ZMČ, tzn. 
že náklady na realizaci směny budou hrazeny rovným dílem oběma stranami a dále že zjištěný rozdíl mezi 
cenami pozemků použije Sokol na činnost oddílů mládeže. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   směnnou smlouvu, jejímž předmětem je směna částí pozemků oddělených dle GOP 
č.750-155/2008 ze dne 20.5.2008, a to části parc.č. 1354/1 ve vlastnictví hl.m.Prahy se  svěřenou správou 
MČ Praha – Dolní Počernice, IČ 00240150, oddělené jako parc.č. 1354/5 o výměře 2.652 m2 za cenu 
223.830,-Kč za část pozemku parc. č. 1350 ve vlastnictví Sokola Dolní Počernice z.s., IČ 452 49 504, 
oddělenou jako parc. č. 1350/5 o výměře 2.032 m2 za cenu 114.140,- Kč, vše v k.ú. Dolní Počernice 

H: 11/0/0   Z: starosta 
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6. Návrh opatření na řešení problémů z 8. Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice 
 
Starosta přítomné informoval o postupu vyhodnocení výsledků jednání 8. fóra Zdravé MČ Praha – Dolní 
Počernice z května letošního roku, které proběhlo v tomto sledu: 
- Zjištění 10 P (deseti problémů) přímo na jednání fóra přítomnou veřejností. 
- Vyhlášení ankety pro potvrzení 10 P všemi občany MČ. 
- Vyhodnocení ankety-sečtení výsledků ankety a výstupů z jednání fóra. 
- Vypracování návrhu opatření na odstranění zjištěných problémů. 
- Projednání návrhu opatření v RMČ. 
Následně tento Návrh opatření předložil k projednání v ZMČ spolu s návrhem usnesení. 
 
Ing. Falc navrhl úpravu znění 1. bodu Návrhu opatření vypuštěním textu „ZMČ se jím bude zabývat až                
po obdržení návrhu nového Metropolitního plánu, případně při projednávání probíhající změny územního plánu 
Hl. m. Prahy č. 2883, kterou je řešena zóna malého a středního podnikání v k.ú. Dubeč a se kterou problém 
(ne)realizace tzv. tangenty souvisí.“      H: 5/4/3 – návrh nebyl přijat 
 
Následně bylo hlasováno o celém znění navrženého usnesení: 
 
ZMČ Praha – Dolní Počernice 
schvaluje Návrh opatření na vyřešení problémů, vzešlých z jednání 8.fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice a 
následné ankety mezi občany MČ Praha-Dolní Počernice.   H: 6/1/4 – návrh nebyl přijat 
 
 
7. Zpráva o průběhu a výsledcích MA 21 za rok 2017 
 
Starosta předložil zprávu obsahující seznam akcí, které byly v MČ realizovány v procesu MA 21 a byly veřejností 
velmi kladně hodnoceny. Při této příležitosti vyslovil poděkování koordinátorce paní Markétě Brožové, která 
organizaci akcí zajišťuje a na finanční podporu některých akcí dokázala získat od HMP cca 200tis. Kč.  
 
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   Zprávu o průběhu a výsledcích MA 21 v Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice. 
        H: 9/0/3 
 
 
 
8. Návrh Akčního plánu MA 21 na r. 2018 
 
Starosta předložil k projednání Akční plán MA 21. který je nutno v rámci procesu MA 21 schválit zastupitelstvem, 
spolu s návrhem usnesení. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   Akční plán MA21 Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2018 
        H: 11/0/1 
 
 
       
9. Záměr na rekonstrukci a využití čp. 26 – Počin 
 
Starosta informoval o jednání RMČ s Ing. Romanou Falge Vondalovou, jednatelkou spol. OrangeryPark, z.s., 
která projevila zájem o pronájem objektu čp. 26 v ul. Národních hrdinů za účelem jeho rekonstrukce a následného 
využití pro vzdělávání a výchovu předškolních dětí v souladu se zveřejněným záměrem. V případě schválení 
záměru bude zpracována spol. OrangeryPark ověřovací studie, která by měla předcházet vypracování dalších 
stupňů PD. Upozornil v této souvislosti na dosud platné usnesení ZMČ, že úpravy objektů s čísly popisnými 1 – 
100 by měly být projednány s Ing. arch. Františkem Kašičkou. K získání finančních prostředků na rekonstrukci 
bude využito možnosti podání žádosti o dotaci v rámci 36.výzvy v Operačního programu Praha-pól růstu ČR. 
MUDr. Boček přítomné informoval o velmi kladně hodnoceném působení spol. Orangery v Dolních Počernicích. 
Ing. Vermach namítl, že objekt čp. 26 v daném technickém stavu není vhodné ze strany MČ nabízet k pronájmu a 
následné rekonstrukci. 
Bc. Nedvědil konstatoval, že spol. OrangeryPark, z.s. se se stavem objektu seznámila před podáním žádosti       
o pronájem. 
p. Exnerová – je třeba využít možnosti zajištění opravy objektu, který v současné době hyzdí střed obce. 
 
Ing. Vermach předložil návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- p o v ě ř u j e   RMČ zabezpečením zpracování studie využití pozemku parc.č. 385 a části pozemku 
parc.č. 386 v k.ú. Dolní Počernice pro účely výchovy a vzdělávání předškolních dětí a předložením této 
studie k projednání na dalším zasedání ZMČ.   H: 11/0/1  Z: starosta 
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10. Záměr na využití objektu čp. 366 
 
Bc. Nedvědil přítomné informoval o návrhu RMČ, který vznikl v souvislosti s předloženou žádostí Klubu důchodců 
(KD) o poskytnutí finančních na připravované akce KD v r. 2018 z prostředků získaných z daru od paní 
Nápravové, kde je navrženo tyto prostředky využít, v souladu s darovací smlouvou, na rekonstrukci objektu čp. 
366, který by následně sloužil pro potřeby seniorů i ostatních občanů MČ. 
Ing. Jaklová namítla, že prostředky na rekonstrukci objektu čp. 366 lze získat z dotací a prostředky získané od p. 
Nápravové je vhodnější poskytnout seniorům na úhradu jejich aktivit. 
Ing. Král navrhl, že požadovaný příspěvek pro KD by bylo možné poskytnout z rozpočtu MČ a dar p. Nápravové 
by bylo vhodnější vložit do investice. 
p. Konopa namítl, že vybudované nové prostory pro seniory nebudou využívány, protože není zájem o klubovou 
činnost v této formě. Pro potřeby KD jsou současné prostory v suterénu čp. 10 zcela dostačující. 
p. Konopová vysvětlila důvod podání předložené žádosti ze strany KD a poskytla k nahlédnutí členům ZMČ 
Kroniku KD, která mapuje činnost klubu od r. 1987 a bude uložena v sekretariátě starosty MČ. 
Ing. Vermach navrhl, aby bylo odděleno projednávání žádosti KD a záměr na využití objektu čp. 366. 
Mgr. Hejdová předložila přehled fin. prostředků věnovaných z rozpočtu MČ na potřeby seniorů v r. 2017 ve výši 
cca 500 tis. Kč. 
 
Starosta předložil návrh usnesení: 
ZMČ Praha-Dolní Počernice 
souhlasí, aby finanční prostředky z daru od paní Nápravové byly využity pro volnočasové využití Klubu důchodců 
v Dolních Počernicích do jejich vyčerpání. 
 
1. protinávrh předložil Ing. Vermach: 
ZMČ Praha-Dolní Počernice pověřuje RMČ zpracováním alternativních návrhů využití daru p. Nápravové 
s přihlédnutí k předložené žádosti Klubu důchodců. 
 
2. protinávrh předložil Ing. Král: 
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice  
projednalo žádost Klubu důchodců čj. 2183/17 
- s c h v a l u j e   poskytnutí fin. prostředků ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice na r. 
2018  pro Klub důchodců na lázeňský pobyt v lázních Mšené. 
- p o ž a d u j e, aby finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč, získané z daru od paní Nápravové, nebyly zatím 
využívány.        H: 9/0/2   Z: starosta 
 
 
11. Návrh na změnu ÚP HMP na pozemku parc. č. 1448/107 v k.ú Dolní Počernice 
 
Starosta předložil žádost pana Caldra na pořízení změny Územního plánu HMP na pozemku parc.č. 1448/107 
z důvodu plánované výstavby rodinného domu. Konstatoval, že tato změna nebude mít v dané lokalitě žádný 
negativní vliv. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice 
- s o u h l a s í   s návrhem na změnu ÚP SÚHMP na pozemku parc. č.1448/107 v k.ú. Dolní Počernice, 
spočívající ve změně funkce ZMK na funkci OC.   H: 10/0/1  Z: starosta 
 
 
 
12. Záměr na prodej pozemku parc.č. 944 v k.ú. Dolní Počernice 
 
Ing. Král přítomné seznámil s žádostí pana Luboše Rathouského o možnost odkoupení pozemku parc.č. 944, 
který je ve vlastnictví naší MČ. Jedná se o pozemek, který je umístěn pod parčíkem U Váhy a je dle ÚP u. 
Ing. Vermach navrhl podat žádost o změnu ÚP ze stávající funkce SV(všeobecně smíšené) na „zeleň“. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice 
- n e s c h v a l u j e   záměr na prodej pozemku parc. č. 944 v k.ú. Dolní Počernice, 
- s c h v a l u j e   návrh na změnu ÚP SÚHMP na pozemku parc.č. 944 v k.ú. Dolní Počernice, spočívající 
ve změně funkce SV na funkci PP (parkové plochy) kromě části pozemku pod stávající komunikací          
ul. V Záhorském.      H: 11/0/1  Z: starosta 
 
 
 
13. Informace 
 
ZMČ vzalo na vědomi: 
- Zprávu o hospodaření MČ Praha-Dolní Počernice za období 1.- 9./2017 
- Zprávu o hospodaření příspěvkových organizací ZŠ a MŠ za 1.- 9./2017 
- Zápis z FV ZMČ ze dne 23. 10. 2017 
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14. Dotazy, připomínky, podněty 
 
p. Burda upozornil na propadající se komunikace v lokalitě „Za Luhem“, které je třeba řešit v rámci záruční doby, 
jde prokazatelně o nekvalitní provedení stavby. 
Ing. Vermach  
- požádal o zvážení posunutí začátku jednání ZMČ na 18.00, 
- zda RMČ při posuzování plánované výstavby v lokalitě Dolní Počernice-jih (území mezi ul. Českobrodská-
Národních hrdinů-Jižní spojka) trvá na podmínkách stanovených Urbanistickou studií Dolní Počernice-jih 
- požádal o zpracování informace pro ZMČ k plánované výstavbě na daném území, které dosud RMČ 
projednávala, navrhl toto téma jako jeden z bodů pro další ZMČ, 
- bylo by na některých místech třeba provést kontrolu zásahů do obecních pozemků ze strany soukromých 
vlastníků na území Dolních Počernic – posunutí hranic pozemků při realizaci staveb (i oplocení), 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 19.55 
zapsala: Moravcová 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:                 Bc. Milan   N e d v ě d i l, 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 19. zasedání konaného dne 27. 11.  2017 

 
 

 Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice  
 

1. Podmínky hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria na r. 2018 
- s o u h l a s í, aby MČ Praha-Dolní Počernice hospodařila v r. 2018 až do schválení svého rozpočtu        
na rok 2018 v rozpočtovém provizoriu, 
- s c h v a l u j e   pravidla pro hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice v období rozpočtového provizoria          
pro rok 2018 v tomto znění: 

Měsíční výdaje městské části stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria nesmí překročit 
1/12 výdajů schváleného rozpočtu pro předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze              
v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem 
nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. 

Městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh svých výdajů 
skutečnému objemu použitelných finančních prostředků. 

Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně byly plněny zákonné i smluvní 
povinnosti městské části. 

V období rozpočtového provizoria by městská část neměla uzavírat nové smluvní vztahy, pokud 
není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky. 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy           
a výdaji rozpočtu po jeho schválení.     

  
 

 
2. Úprava rozpočtu MČ do měsíce listopadu 2017 
- s c h v a l u j e   
1. úpravu rozpočtu do měsíce listopadu 2017 takto: 
vrácení zapůjčeného 1.000.000 Kč z ODPA (oddíl paragraf) 3745 POL 6121 /veřejná zeleň/ zpět do fondu 
seniorů  
2. přesun uspořených rozpočtových prostředků z investiční akce Zkapacitnění MŠ DUHA ve výši 
1.100.000 Kč  na ODPA 3745 POL 6121 /veřejná zeleň/ na krytí výdajů spojených s přípravnými pracemi na 
projekt „Rehabilitace zámeckého parku – 3.část“ 
 
 
 
4. Výkup pozemků mezi tratěmi ČD v souvislosti s výstavbou nových zastávek ČD 
- s c h v a l u j e   záměr na získání pozemků parc. č. 1347/1, 1347/2, 1347/3 a 1345 do vlastnictví MČ                
Praha- Dolní Počernice, 
- s o u h l a s í   se změnou Územního plánu HMP na dotčených pozemcích v souladu se záměrem           
na využití pro veřejnou zeleň, 
- p o v ě ř u j e   RMČ přípravou dalších podkladů, potřebných k opětovnému projednání tohoto záměru 
v ZMČ.       
 
 
 
5. Směna pozemků mezi MČ Praha – Dolní Počernice a Sokol Dolní Počernice, z.s. 
- s c h v a l u j e   směnnou smlouvu, jejímž předmětem je směna částí pozemků oddělených dle GOP 
č.750-155/2008 ze dne 20.5.2008, a to části parc.č. 1354/1 ve vlastnictví hl.m.Prahy se  svěřenou správou 
MČ Praha – Dolní Počernice, IČ 00240150, oddělené jako parc.č. 1354/5 o výměře 2.652 m2 za cenu 
223.830,-Kč za část pozemku parc. č. 1350 ve vlastnictví Sokola Dolní Počernice z.s., IČ 452 49 504, 
oddělenou jako parc. č. 1350/5 o výměře 2.032 m2 za cenu 114.140,- Kč, vše v k.ú. Dolní Počernice 
 
 
 
7. Zpráva o průběhu a výsledcích MA 21 za rok 2017 
- s c h v a l u j e   Zprávu o průběhu a výsledcích MA 21 v Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice. 
 
         
 
8. Návrh Akčního plánu MA 21 na r. 2018 
- s c h v a l u j e   Akční plán MA21 Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2018 
 
 
 
9. Záměr na rekonstrukci a využití čp. 26 – Počin 
- p o v ě ř u j e   RMČ zabezpečením zpracování studie využití pozemku parc.č. 385 a části pozemku 
parc.č. 386 v k.ú. Dolní Počernice pro účely výchovy a vzdělávání předškolních dětí a předložením této 
studie k projednání na dalším zasedání ZMČ.   
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10. Záměr na využití objektu čp. 366 
projednalo žádost Klubu důchodců čj. 2183/17 
- s c h v a l u j e   poskytnutí fin. prostředků ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice na r. 
2018  pro Klub důchodců na lázeňský pobyt v lázních Mšené. 
- p o ž a d u j e, aby finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč, získané z daru od paní Nápravové, nebyly zatím 
využívány.         
 
 
 
11. Návrh na změnu ÚP HMP na pozemku parc. č. 1448/107 v k.ú Dolní Počernice 
- s o u h l a s í   s návrhem na změnu ÚP SÚHMP na pozemku parc. č.1448/107 v k.ú. Dolní Počernice, 
spočívající ve změně funkce ZMK na funkci OC.    
 
 
 
12. Záměr na prodej pozemku parc.č. 944 v k.ú. Dolní Počernice 
- n e s c h v a l u j e   záměr na prodej pozemku parc. č. 944 v k.ú. Dolní Počernice, 
- s c h v a l u j e   návrh na změnu ÚP SÚHMP na pozemku parc.č. 944 v k.ú. Dolní Počernice, spočívající 
ve změně funkce SV na funkci PP (parkové plochy) kromě části pozemku pod stávající komunikací          
ul. V Záhorském.       
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Zbyněk   R i c h t e r, v.r. 

                   starosta MČ Praha-Dolní Počernice    


