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Zápis  
ze zasedání Zastupitelstva městské části  Praha - Dolní Počernice 

 

13. 12. 2017                                                          č. 20 
Přítomni:      Burda, Boček, Falc, Jaklová, Král, Kšáda, Langmajer, Nedvědil, Polcar, Richter, Šroubek, Vermach,  
                     Wittbergerová      
Omluveni :    Exnerová, Sládek, Vittbergerová 
Hosté:     
Zahájení:      17.05 hod. 
Ukončení:     19,55 hod. 
 
 
Starosta zahájil zasedání a pověřil JUDr. Kšádu a p. Polcara ověřením zápisu z tohoto jednání. 
 
Ing. Vermach navrhl stažení bodu č. 1. Stanovení odměn členům ZMČ Praha-Dolní Počernice z původně 
navrhovaného programu.       H: 3/9/0 návrh nebyl přijat 
 
Ing. Král navrhl doplnění bodu č. 4 Zřízení výboru kultury a propagace.  H: 9/2/1 
 
Ing. Falc navrhl stažení bodu č. 2. Návrh opatření na řešení problémů z 8. Fóra Zdravé MČ Praha-Dolní 
Počernice z původně navrženého programu.    H: 3/9/0 návrh nebyl přijat 
 
 
Následně bylo hlasováno o programu zasedání: 
 
 1. Stanovení odměn členům ZMČ Praha-Dolní Počernice 
 2. Návrh opatření na řešení problémů z 8. Fóra Zdravé MČ Praha-Dolní Počernice 
 3. Návrh na revokaci usnesení ZMČ Praha-Dolní Počernice č. 19.12 ze dne 27. 11. 2017 
 4. Zřízení výboru ZMČ „kultury a propagace“ 
 5. Dotazy, připomínky, podněty     H: 9/2/1    
 
 
 
 
1. Stanovení odměn členům ZMČ Praha-Dolní Počernice 
 
Starosta přítomným vysvětlil důvody, proč je třeba tento bod projednat znovu, když na minulém zasedání ZMČ 
nebylo přijato žádné usnesení a předložil nový návrh usnesení. 
 
Ing. Vermach uvedl, že navýšení odměn pro vedení MČ, vzhledem ke kvalitě odváděné práce, nepovažuje          
za vhodné.  
předložil protinávrh usnesení k tomuto bodu: 
ZMČ schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice od 1.1.2018  
ve stávající výši.         H: 3/8/1 návrh nebyl přijat 
    
Následně bylo hlasováno o původně navrženém usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
vzalo na vědomí 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   měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice           
od 1.1.2018 ve výši:    
zástupce starosty      27 613 Kč 
člen rady         6 136 Kč 
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady    3 068 Kč 
člen výboru zastupitelstva nebo komise rady                        2 557 Kč 
člen zastupitelstva         1 534 Kč 
stanovené nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění p.p.  
 
       H: 9/2/1   Z: starosta 
 
 
 
2. Návrh opatření na řešení problémů z 8. Fóra Zdravé MČ Praha-Dolní Počernice 
 
Starosta  opětovně předložil daný předklad k projednání, neboť ani v tomto případě nebylo na minulém zasedání 
přijato žádné usnesení. 
Ing. Falc  vysvětlil, že navrhl stažení tohoto bodu z programu jednání, neboť obdržel podnět, který vyjadřuje 
názor, že elektronické hlasování v anketě nebylo dostatečně zabezpečené. 
Starosta -  tento podnět bude úřadem prověřen, ale je třeba upozornit na skutečnost, že návrh opatření byl 
zpracován na všechny zjištěné problémy, které vzešly z fóra a byly by samosprávou řešeny bez ohledu               
na výsledek ankety a předložil návrh usnesení k tomuto bodu. 
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Ing. Vermach předložil protinávrh: 
ZMČ schvaluje 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: 3/8/1 – návrh nebyl přijat 
 
Následně bylo hlasováno o původním návrhu usneseni: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   Návrh opatření na vyřešení problémů, vzešlých z jednání 8.fóra Zdravé MČ Praha – Dolní 
Počernice a následné ankety mezi občany MČ Praha-Dolní Počernice takto: 
 
Návrh opatření na odstranění problémů: 
 
1. Výstavba nové komunikace (tangenty) v jihovýchodní části Dolních Počernic za účelem zklidnění 
dopravy v ulici Národních Hrdinů a okolní zástavbě – 102 body 
Vyřešení tohoto problému bylo již požadováno v petici občanů. V současné době není tento problém aktuální. 
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. 
Sleduje: starosta Zbyněk Richter. 
 
2. Zákaz kamionové dopravy po ulici Novozámecká a Českobrodská – 93 b. 
V červenci 2017 byla podána žádost na Odbor rozvoje dopravy MHMP o vyloučení kamionové dopravy 
z Českobrodské ul. Ulicí Novozámeckou jezdí kamiony pro zásobování pouze v případě, že nepodjedou 
železniční most v ul. Národních hrdinů, takže těchto případech je nutno jejich průjezd Novozámeckou ulicí 
tolerovat. V srpnu 2017 obdržela naše MČ v této věci od ORD MHMP podpůrný dopis a žádost MČ byla předána 
tímto odborem k vyřešení TSK, která by v této věci měla vydat odborné stanovisko. ZMČ bude na omezení 
kamionové dopravy na Českobrodské ul. trvat. 
Sleduje: starosta Zbyněk Richter, radní Bc. Jan Šroubek 
 
3. Kontinuální péče praktického lékaře pro dospělé i děti v souvislosti s rozšířením počtu obyvatel – 76 b. 
ZMČ již uplatnilo své požadavky na vyřešení tohoto problému v souvislosti s připravovaným projektem Hl. m. 
Prahy Bytové domy Dolní Počernice – jih a v souvislosti realizací obytného souboru Nová Úpická, etapa B. Při 
projednávání přípravy těchto staveb naše MČ vždy nárokovala výstavbu komerčních prostor s důrazem na 
upřednostněni zdravotních zařízení. Tato možnost se nabízí zejména při připravované výstavbě bytových domů 
Dolní Počernice -jih. Do doby realizace těchto staveb nemá MČ jiné možnosti, jak rozšíření zdravotní péče zajistit. 
Sleduje: Rada MČ Praha – Dolní Počernice 
 
4. Výstavba domu seniorů – 43 b. 
V současné době má projekt Domova seniorů v Dolních Počernicích územní rozhodnutí. Stavba je vedena na 
Odboru strategických investic MHMP. V rozpočtu HMP na r. 2018 je zařazena částka 3mil. Kč na pokračování 
projektových prací. 
Sleduje: starosta Zbyněk Richter 
 
5. Vybudování hřiště pro starší děti -  42 b. 
Pro realizaci tohoto projektu je připraven prostor v zámeckém parku. MČ již obdržela od Hl. m. Prahy částku 
600tis. Kč na realizaci hřiště se sportovními prvky, které bude umístěno v místech po bývalém plechovém skladu 
v zámecké štěpnici. V říjnu 2017 byl vybrán zhotovitel projektu. Jeho ukončení se předpokládá do konce r. 2017. 
Sleduje: Ing. Miloslav Král, zástupce starosty a Martina Vondřichová 
 
6. Kontroly Policie ČR z důvodu nedodržování dopravních předpisů na ul. Národního hrdinů (6 tun) -  37b. 
Řešení tohoto problému je v kompetenci policie ČR. V této věci bude zahájeno jednání až po ukončení uzavírek 
páteřních komunikací v Dolních Počernicích a okolních MČ. Nutno upozornit že při realizaci bytového souboru 
Nová Úpická nemají nákladní automobily jinou možnost k příjezdu na staveniště jinou cestou, než po ul. 
Národních hrdinů a jejich pohyb zde je nutno brát jako dopravní obsluhu. 
Sleduje: starosta Zbyněk Richter, radní Bc. Jan Šroubek 
 
7. Vybudování a rozšíření dětského hřiště ve Štěpnici (lanové centrum, horolezecká stěna, hrazda) – 33 b. 
Umístění tohoto hřiště se předpokládá taktéž v místech po bývalém plechovém skladu   v zámecké štěpnici. MČ 
má v tomto případě jedinou možnost, a to získat finanční prostředky na výstavbu tohoto hřiště od HMP. Pokud by 
MČ finanční prostředky od HMP k tomuto účelu neobdržela, nebude možno takto nákladné hřiště z vlastního 
rozpočtu realizovat. 
 
8. Oblast Vinice: Rozmístění pastí na divokou zvěř a radikálně snížit jejich stav - 29 b. 
MČ Praha – Dolní Počernice nemá kompetence tento požadavek zajistit. Problém je celopražský a řeší se na 
úrovni samosprávy Hl. m. Prahy. ZMČ odsouhlasilo finanční podporu myslivcům ve výši 15tis. Kč s podmínkou 
jejího použití na snížení stavu černé zvěře.  
Sleduje: starosta Zbyněk Richter 
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9. Vybudování hřiště pro psy – 18 b. 
Nové kynologické cvičiště bylo vybudováno na pozemku parc. č. 1331/9 při ul. Národních hrdinů a Štěrboholské 
radiále podél Štěrboholského potoka. Pokud je tento problém pojmenován s cílem zajištění plochy pro volné 
pobíhání psů, nemá MČ pro tento účel vhodný pozemek. Problém volného pobíhání psů v Praze řeší dlouhodobě 
samospráva města, avšak zatím neúspěšně. 
Sleduje: starosta Zbyněk Richter 
 
10. Provádět pravidelné postřiky zeleně proti náletům (včetně parkovacích zálivů) – 12b.    
Pravidelné postřiky plevelů jsou prováděny údržbovou četou ÚMČ a činností zametacího stroje. V průběhu 
dalšího období bude intenzita této činnosti navýšena. 
Sleduje: tajemnice ÚMČ Mgr. Edita Hejdová                                                                                                             
 
11. Uspořádání sociálních sbírek pro občany MČ (konkrétní příklad pan Hanibal) – 11 b. 
Sociální pomoc občanům zajišťuje pro Dolní Počernice ÚMČ Praha 14. Samospráva naší MČ řeší takové případy 
pouze výjimečně. V případě Mgr. Hanibala vyvinula MČ maximální úsilí, aby se po úmrtí své matky mohl vrátit     
ze sociálního zařízení zpět do svého domova v bytovém domě Stará obec 10. MČ již podpořila Mgr. Hanibala 
částkou 10tis.Kč na jeho pobyt v soc. zařízení a odsouhlasila shodnou částku na úhradu jeho léčebných potřeb.  
Sleduje: radní JUDr. Petr Kšáda a KSZB 
 
12. Vybavení atletického stadionu u základní školy doskočištěm pro skok do výšky- 11b.   
V rámci řešení tohoto požadavku bylo zajištěno jeho finanční krytí. Atletické hřiště u ZŠ bude doskočištěm pro 
skok do výšky vybaveno na jaře v r. 2018. 
Sleduje: Bc. Milan Nedvědil, zástupce starosty 
       H: 9/2/1   Z: starosta 
 
 
 
3. Návrh na revokaci usnesení ZMČ Praha-Dolní Počernice č. 19.12 ze dne 27. 11. 2017 
 
Starosta přítomné informoval o výsledku konzultace na Institutu plánování a rozvoje HMP ohledně přijatého 
usnesení ZMČ z minulého zasedání, který potvrdil, že MČ může v těchto místech vybudovat parkovou plochu, 
aniž by se muselo měnit její funkční využití a proto předložil návrh na revokaci tohoto usnesení. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- revokuje část usnesení č.19.12 ze dne 27.11. 2017 tím, že vypouští z tohoto usnesení text „schvaluje 
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: 9/2/1   Z: starosta 
 
 
 
4. Zřízení výboru kultury a propagace 
 
Ing. Král předložil návrh RMČ na zřízené nového výboru ZMČ, který by zastřešoval oblast kultury a propagace 
naší městské části. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice 
- z ř i z u j e   Výbor kultury a propagace s účinností od 1. 1. 2018, 
 
- s c h v a l u j e   složení tohoto výboru: 
předseda – MUDr. Pavel Boček 
členové: Markéta Brožová, ak.mal. Roman Franta, Ivana Hájková, Hana Jirsáková, Mgr. Tomáš Jirsák 
Havran, PhDr. Dagmar Jílková, Světla Parkanová, Mgr. Markéta Stehlíková, Martina Vondřichová 
tajemník – Vlasta Václavková 
 
- s c h v a l u j e   výši měsíčních odměn členům tohoto výboru, kteří nejsou členy ZMČ ani zaměstnanci 
úřadu MČ od 1. 1. 2018 takto: 
ak.mal. Roman Franta     1.000 Kč 
Ivana Hájková   1.000 Kč 
Hana Jirsáková   1.000 Kč 
Mgr. Tomáš Jirsák Havran 1.000 Kč 
PhDr. Dagmar Jílková  1.000 Kč 
Mgr. Markéta Stehlíková  2.000 Kč 
         H: 12/0/0 
 
 
 
5. Dotazy, připomínky, podněty 
 
Ing. Vermach – proč MČ neuplatnila v rámci reklamace komunikace v ul. Podkrkonošská všechny připomínky, 
které jsem úřadu odeslal prostřednictví e-mailu, 
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Ing. Král – všechny požadavky byly prostřednictvím spol. ZAVOS s.r.o. předány, další zjištěné nedostatky stavby 
budou řešeny v rámci záruční doby. 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18.00 
zapsala: Moravcová 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:                 JUDr. Petr   K š á d a, v.r.                         Petr   P o l c a r,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 20. zasedání konaného dne 13. 12.  2017 
 
 

 Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice  
 

1. Stanovení odměn členům ZMČ Praha-Dolní Počernice 
 
vzalo na vědomí 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   měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice           
od 1.1.2018 ve výši:    
zástupce starosty      27 613 Kč 
člen rady         6 136 Kč 
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady    3 068 Kč 
člen výboru zastupitelstva nebo komise rady                        2 557 Kč 
člen zastupitelstva         1 534 Kč 
stanovené nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění p.p.  
 
 
 
2. Návrh opatření na řešení problémů z 8. Fóra Zdravé MČ Praha-Dolní Počernice 
 
- s c h v a l u j e   Návrh opatření na vyřešení problémů, vzešlých z jednání 8.fóra Zdravé MČ Praha – Dolní 
Počernice a následné ankety mezi občany MČ Praha-Dolní Počernice takto: 
 
Návrh opatření na odstranění problémů: 
 
1. Výstavba nové komunikace (tangenty) v jihovýchodní části Dolních Počernic za účelem zklidnění 
dopravy v ulici Národních Hrdinů a okolní zástavbě – 102 body 
Vyřešení tohoto problému bylo již požadováno v petici občanů. V současné době není tento problém aktuální. 
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. 
Sleduje: starosta Zbyněk Richter. 
 
2. Zákaz kamionové dopravy po ulici Novozámecká a Českobrodská – 93 b. 
V červenci 2017 byla podána žádost na Odbor rozvoje dopravy MHMP o vyloučení kamionové dopravy 
z Českobrodské ul. Ulicí Novozámeckou jezdí kamiony pro zásobování pouze v případě, že nepodjedou 
železniční most v ul. Národních hrdinů, takže těchto případech je nutno jejich průjezd Novozámeckou ulicí 
tolerovat. V srpnu 2017 obdržela naše MČ v této věci od ORD MHMP podpůrný dopis a žádost MČ byla předána 
tímto odborem k vyřešení TSK, která by v této věci měla vydat odborné stanovisko. ZMČ bude na omezení 
kamionové dopravy na Českobrodské ul. trvat. 
Sleduje: starosta Zbyněk Richter, radní Bc. Jan Šroubek 
 
3. Kontinuální péče praktického lékaře pro dospělé i děti v souvislosti s rozšířením počtu obyvatel – 76 b. 
ZMČ již uplatnilo své požadavky na vyřešení tohoto problému v souvislosti s připravovaným projektem Hl. m. 
Prahy Bytové domy Dolní Počernice – jih a v souvislosti realizací obytného souboru Nová Úpická, etapa B. Při 
projednávání přípravy těchto staveb naše MČ vždy nárokovala výstavbu komerčních prostor s důrazem na 
upřednostněni zdravotních zařízení. Tato možnost se nabízí zejména při připravované výstavbě bytových domů 
Dolní Počernice -jih. Do doby realizace těchto staveb nemá MČ jiné možnosti, jak rozšíření zdravotní péče zajistit. 
Sleduje: Rada MČ Praha – Dolní Počernice 
 
4. Výstavba domu seniorů – 43 b. 
V současné době má projekt Domova seniorů v Dolních Počernicích územní rozhodnutí. Stavba je vedena na 
Odboru strategických investic MHMP. V rozpočtu HMP na r. 2018 je zařazena částka 3mil. Kč na pokračování 
projektových prací. 
Sleduje: starosta Zbyněk Richter 
 
5. Vybudování hřiště pro starší děti -  42 b. 
Pro realizaci tohoto projektu je připraven prostor v zámeckém parku. MČ již obdržela od Hl. m. Prahy částku 
600tis. Kč na realizaci hřiště se sportovními prvky, které bude umístěno v místech po bývalém plechovém skladu 
v zámecké štěpnici. V říjnu 2017 byl vybrán zhotovitel projektu. Jeho ukončení se předpokládá do konce r. 2017. 
Sleduje: Ing. Miloslav Král, zástupce starosty a Martina Vondřichová 
 
6. Kontroly Policie ČR z důvodu nedodržování dopravních předpisů na ul. Národního hrdinů (6 tun) -  37b. 
Řešení tohoto problému je v kompetenci policie ČR. V této věci bude zahájeno jednání až po ukončení uzavírek 
páteřních komunikací v Dolních Počernicích a okolních MČ. Nutno upozornit že při realizaci bytového souboru 
Nová Úpická nemají nákladní automobily jinou možnost k příjezdu na staveniště jinou cestou, než po ul. 
Národních hrdinů a jejich pohyb zde je nutno brát jako dopravní obsluhu. 
Sleduje: starosta Zbyněk Richter, radní Bc. Jan Šroubek 
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7. Vybudování a rozšíření dětského hřiště ve Štěpnici (lanové centrum, horolezecká stěna, hrazda) – 33 b. 
Umístění tohoto hřiště se předpokládá taktéž v místech po bývalém plechovém skladu   v zámecké štěpnici. MČ 
má v tomto případě jedinou možnost, a to získat finanční prostředky na výstavbu tohoto hřiště od HMP. Pokud by 
MČ finanční prostředky od HMP k tomuto účelu neobdržela, nebude možno takto nákladné hřiště z vlastního 
rozpočtu realizovat. 
 
8. Oblast Vinice: Rozmístění pastí na divokou zvěř a radikálně snížit jejich stav - 29 b. 
MČ Praha – Dolní Počernice nemá kompetence tento požadavek zajistit. Problém je celopražský a řeší se na 
úrovni samosprávy Hl. m. Prahy. ZMČ odsouhlasilo finanční podporu myslivcům ve výši 15tis. Kč s podmínkou 
jejího použití na snížení stavu černé zvěře.  
Sleduje: starosta Zbyněk Richter 
 
9. Vybudování hřiště pro psy – 18 b. 
Nové kynologické cvičiště bylo vybudováno na pozemku parc. č. 1331/9 při ul. Národních hrdinů a Štěrboholské 
radiále podél Štěrboholského potoka. Pokud je tento problém pojmenován s cílem zajištění plochy pro volné 
pobíhání psů, nemá MČ pro tento účel vhodný pozemek. Problém volného pobíhání psů v Praze řeší dlouhodobě 
samospráva města, avšak zatím neúspěšně. 
Sleduje: starosta Zbyněk Richter 
 
10. Provádět pravidelné postřiky zeleně proti náletům (včetně parkovacích zálivů) – 12b.    
Pravidelné postřiky plevelů jsou prováděny údržbovou četou ÚMČ a činností zametacího stroje. V průběhu 
dalšího období bude intenzita této činnosti navýšena. 
Sleduje: tajemnice ÚMČ Mgr. Edita Hejdová                                                                                                             
 
11. Uspořádání sociálních sbírek pro občany MČ (konkrétní příklad pan Hanibal) – 11 b. 
Sociální pomoc občanům zajišťuje pro Dolní Počernice ÚMČ Praha 14. Samospráva naší MČ řeší takové případy 
pouze výjimečně. V případě Mgr. Hanibala vyvinula MČ maximální úsilí, aby se po úmrtí své matky mohl vrátit     
ze sociálního zařízení zpět do svého domova v bytovém domě Stará obec 10. MČ již podpořila Mgr. Hanibala 
částkou 10tis.Kč na jeho pobyt v soc. zařízení a odsouhlasila shodnou částku na úhradu jeho léčebných potřeb.  
Sleduje: radní JUDr. Petr Kšáda a KSZB 
 
12. Vybavení atletického stadionu u základní školy doskočištěm pro skok do výšky- 11b.   
V rámci řešení tohoto požadavku bylo zajištěno jeho finanční krytí. Atletické hřiště u ZŠ bude doskočištěm pro 
skok do výšky vybaveno na jaře v r. 2018. 
Sleduje: Bc. Milan Nedvědil, zástupce starosty 
        
 
 
3. Návrh na revokaci usnesení ZMČ Praha-Dolní Počernice č. 19.12 ze dne 27. 11. 2017 
 
- revokuje část usnesení č.19.12 ze dne 27.11. 2017 tím, že vypouští z tohoto usnesení text „schvaluje 
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.  
 
 
 
4. Zřízení výboru kultury a propagace 
 
- z ř i z u j e   Výbor kultury a propagace s účinností od 1. 1. 2018, 
 
- s c h v a l u j e   složení tohoto výboru: 
předseda – MUDr. Pavel Boček 
členové: Markéta Brožová, ak.mal. Roman Franta, Ivana Hájková, Hana Jirsáková, Mgr. Tomáš Jirsák 
Havran, PhDr. Dagmar Jílková, Světla Parkanová, Mgr. Markéta Stehlíková, Martina Vondřichová 
tajemník – Vlasta Václavková 
 
- s c h v a l u j e   výši měsíčních odměn členům tohoto výboru, kteří nejsou členy ZMČ ani zaměstnanci 
úřadu MČ od 1. 1. 2018 takto: 
ak.mal. Roman Franta     1.000 Kč 
Ivana Hájková   1.000 Kč 
Hana Jirsáková   1.000 Kč 
Mgr. Tomáš Jirsák Havran 1.000 Kč 
PhDr. Dagmar Jílková  1.000 Kč 
Mgr. Markéta Stehlíková  2.000 Kč 
 
 
 
 
 
                    Zbyněk   R i c h t e r, v.r. 

                   starosta MČ Praha-Dolní Počernice    


