
 1

Zápis  
ze zasedání  Zastupitelstva městské části  Praha - Dolní Počernice 

 

12. 12. 2016                                                          č. 14 
Přítomni:       Boček, Exnerová, Král, Kšáda, Langmajer, Nedvědil, Polcar, Richter, Šroubek, Wittbergerová 
Omluveni :    Burda, Jaklová, Sládek, Uher, Vermach 
Neomluveni:   
Hosté:     
Zahájení:      17.05 hod. 
Ukončení:     18.50 hod. 
 
Starosta  zahájil zasedání a pověřil JUDr. Kšádu a p. Wittbergerovou ověřením zápisu z tohoto jednání. 
 
Starosta předložil návrh na doplnění programu o bod č. 14.2 Smlouva o poskytnutí návratné půjčky 
          H: 8/0/0 
Následně bylo hlasováno o celém programu zasedání: 

1. Projednání Strategického plánu MČ Praha – Dolní Počernice 
2. Smlouva o poskytnutí návratné půjčky 
3. Projednání návrhu pravidel pro hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice v období  rozpočtového 

provizoria na r. 2017 
4. Převod finančních prostředků do rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice 
5. Návrhy na opatření k odstranění problémů, vzešlých ze 7.fóra MČ 
6. Převzetí komunikací od spol. Počernice I s.r.o. a Počernice II s.r.o. 
7. Svěření pozemku parc. č. 1603/19 v k.ú. Dolní Počernice do správy MČ Praha-Dolní Počernice – 

žádost MHMP 
8. Odejmutí pozemků parc.č. 1460/1 a 1460/9 ze správy MČ Praha –Dolní Počernice 
9. Žádost o svěření pozemků  do správy MČ Praha –Dolní Počernice 
10. Návrh na odpis pohledávky 
11. Smlouva o poskytnutí návratné půjčky 
12. Informace 
13. Dotazy, připomínky, podněty      H: 8/0/0 

 
 
Vedení zasedání se ujal Ing. Král. 
 
1. Projednání Strategického plánu MČ Praha – Dolní Počernice 
 
Starosta  přítomné seznámil s připomínkami k předloženému návrhu, které byly doručeny od Ing. Vermacha a 
JUDr. Kšády před tímto zasedáním a dalšími, které vzešly z veřejného projednání ze dne 28. 11. 2016. 
Informoval o dalším postupu zpracování Strategického plánu, kdy budou po projednání v ZMČ předány schválené 
připomínky zpracovateli SP a takto upravená konečná verze bude zastupitelstvu předložena na březnovém 
zasedání 2017. 
Následně byla otevřena diskuse k jednotlivým připomínkám, která byla zakončena hlasováním o jednotlivých 
návrzích usnesení takto: 
1. ZMČ Praha – Dolní Počernice 
schvaluje zachování opatření 2.1.4 Vybudování parkoviště P+R mezi Malešickou tratí a stávající zastávkou ČD  
v textu Strategického plánu. 
     H: 3/3/3 – návrh nebyl přijat, toto opatření nebude v SP uvedeno. 
 
2. ZMČ Praha – Dolní Počernice 
schvaluje zachování opatření 2.2.2 Snížení dopravní přetíženosti ulice Národních hrdinů v textu Strategického 
plánu.     H: 6/2/1 – návrh nebyl přijat, toto opatření nebude v SP uvedeno. 
 
Následně bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu jako celku. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e  návrh Strategického plánu rozvoje MČ Praha – Dolní Počernice na roky 2016 – 2022              
po zapracování těchto připomínek: 
1. opatření 2.1.4 Vybudování parkoviště P+R mezi tratěmi a zastávkou ČD na Malešické trati nebude v SP 
uvedeno. 
2. opatření 2.2.2 Snížení dopravní přetíženosti ulice Národních hrdinů nebude v SP uvedeno. 
3. připomínky, které vyplynuly z veřejného projednání SP, připomínky Ing. Pavla Vermacha a občana MČ 
pana L. Málka, se kterými se starosta jako předkladatel tohoto bodu ztotožnil a ZMČ je vzalo na vědomí 
bez připomínek: 
- Na základě připomínek Ing. Pavla Vermacha bude upraven oddíl 5.2. 1 – Přehled opatření pro jednotlivé 
strategické cíle.  
U jednotlivých opatření bude upřesněn jejich realizátor tak, aby tyto údaje odpovídaly skutečnému stavu. 
To se týká zejména OTV(Odbor technické vybavenosti MHMP), který některé akce nemá zahrnuty ve svém 
plánu. 
U opatření 2.1.2 – most přes Rokytku budou uvedeny správné údaje, týkající se přípravy tohoto projektu. 
- Na základě zápisu z veřejného projednání SP, konaného dne 28.12. 2016 zařadit k příslušným 
strategickým cílům: 
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a) potřeba dokončení pěšího propojení na ul. Národních hrdinů ke golfovému hřišti, 
b) ve výhledu sledovat možnost alternativního pěšího propojení po železničním mostem na ul. Národních 
hrdinů tunelem pro pěší, 
c) v oblasti zdravotnictví zahrnout do SP vytvoření podmínek pro rozšíření zdravotní péče pro obyvatele 
MČ vzhledem k jejich potenciálnímu nárůstu, 
Připomínky L. Málka - zařadit v oblasti doprava rekonstrukci ul. Národních hrdinů v úseku od čp. 73 
Median ke  golfovému hřišti. Ostatní připomínky p. Málka jsou řešeny výše uvedeným textem tohoto 
usnesení. 
- p o v ě ř u j e   starostu MČ transformací tohoto usnesení do návrhu Strategického plánu ve spolupráci 
s jeho zpracovatelem – Finanční poradenství s.r.o. 

H: 9/0/0  T: 3/2017 Z: starosta 
 

 
2. Smlouva o poskytnutí návratné půjčky 
 
Starosta  přítomné informoval o usnesení zastupitelstva Hl.m.Prahy č. 21/19 ze dne 25.11. 2016, kterým byla naší 
MČ schválena návratná půjčka ve výši 19 917 tis. Kč, splatná k 30. 9. 2017, určená na předfinancování projektu 
„Vytvoření nových tříd v objektu MŠ DUHA v Dolních Počernicích“. Za tímto účelem vypracovalo město 
„Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci“, která je nyní ZMČ předkládána ke schválení. 
ZMČ o poskytnutí této finanční výpomoci požádalo svým usnesením č. 13/2 ze dne 12. 9. 2016. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e  „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci“, určenou                    
na předfinancování projektu „Vytvoření nových tříd v objektu MŠ DUHA v Dolních Počernicích“. 
       H: 9/0/0    Z: starosta 
 
 
3. Projednání návrhu pravidel pro hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice v období  rozpočtového 
provizoria na r. 2017 
 
Starosta předložil návrh usnesení 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s o u h l a s í,   aby MČ Praha – Dolní Počernice hospodařila v  r. 2017 až do schválení svého rozpočtu   
na rok 2017 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 2017 v tomto znění: 

1) Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 
2016.   

2) Je nezbytné, aby městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobila reálný průběh 
svých výdajů skutečnému objemu  použitelných finančních prostředků. 

3) Pro plynulost finančního hospodaření je třeba zajistit, aby byly včas a řádně plněny 
zejména zákonné a smluvní povinnosti městské části. 

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

5) Rozpočtové příjmy a výdaje, uskutečněné v období rozpočtového provizoria, se stávají příjmy a 
výdaji rozpočtu na rok 2017 po jeho schválení v Zastupitelstvu MČ.  
      H: 9/0/0  T: 2017  Z: starosta 

 
 
 
4. Převod finančních prostředků do rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e  převod částky 4 000 000Kč z Vedlejší hospodářské činnosti do Hlavní činnosti v rámci 
rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na financování podílu způsobilých výdajů projektu „Vytvoření 
nových tříd v objektu MŠ DUHA v Dolních Počernicích“.   
       H: 8/0/0  T: 2016   Z: starosta 
 
 
 
5. Návrhy na opatření k odstranění problémů, vzešlých ze 7. fóra MČ 
 
Usnesením ZMČ č. 13.3 ze dne 12.9. 2016 pověřilo ZMČ radu MČ vypracováním návrhu opatření na odstranění 
problémů, vygenerovaných na jednání 7. Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice.  Tento návrh je nyní ZMČ 
předkládán ke schválení.  
Dále je v tomto bodě předložen ke schválení Akční plán na r. 2017, jehož plnění je podmínkou pro setrvání naší 
MČ v kategorii C Místní agendy 21.  
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e 
A) návrhy na opatření k odstranění problémů, vzešlých ze 7. fóra MČ: 
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       1.       (43b.)  Nesouhlas se zastavěním území mezi Vinicí a Xaverovským hájem 
ZMČ konstatuje, že současná situace při přípravě a tvorby nového Metropolitního plánu je nepřehledná a 
v současné době nemůže vedení MČ v této věci činit žádné další kroky.  
se zavazuje,  
že bude při jednání o podobě řešeného území prosazovat své stanovisko, které zaujalo při projednávání 
Konceptu nového ÚP v  r. 2009, tedy do řešeného území zařadit funkci LR – lesní porost.  
 
       2.       (42b.)  Aktivní jednání ve věci výstavby nové základní školy 
ZMČ konstatuje, že v prosinci 2016 byl vybrán projektant pro zhotovení PD na novou základní školu v Dolních 
Počernicích. Do  rozpočtu HMP na r. 2017 je na tuto akci  navrženo  6mil. Kč. ZMČ považuje ze svého hlediska 
tento problém za splněný. Akce je nyní po investorské stránce plně v gesci OSI MHMP. 
 
       3.       (37b.)  Nesouhlas s výstavou křižovatky typu Diamant v oblasti Vinice 
ZMČ konstatuje, že tato křižovatka je navržena v platném ÚP. V návrhu nového MP již navržena není. ZMČ 
bude při dalších projednáváních nového MP podporovat takové dopravní řešení, které by neumožňovalo dopravní 
propojení ul. Mladých Běchovic a Národních hrdinů přes VÚ Běchovice. 
 
       4.       (22b.)  Likvidace bioodpadů zdarma 
ZMČ konstatuje, že obyvatelé MČ mohou bioodpad likvidovat zdarma v blízkém sběrném dvoru v areálu 
bývalých výzkumných ústavů v Běchovicích nebo v kompostárně Malešice v ul. Dřevčická. MČ připravuje další 
možnosti likvidace bioodpadu zdarma pro občany MČ. 
 
       5.       (20b.)  Rozšíření parkoviště u nádraží ČD 
ZMČ konstatuje, že bylo zadáno vypracování PD na rozšíření parkovacích možností u zastávky ČD ve směru na 
Masarykovo nádraží. Dále byl na HMP zaslán návrh na realizaci parkoviště P+R v místech mezi t.zv. malešickou 
tratí a tratí směr Kolín ve spojitosti s plánovanou zastávkou na stávající nákladní (Malešické) trati ve směru na 
Vršovice, která je již zakotvena v návrhu nového MP. 
 
       6.       (18b.)  Nová parkovací stání v ulici Novozámecká 
ZMČ konstatuje, že již byla vypracována PD na rozšíření parkovacích možností v ul. Novozámecká. Jejich 
realizace se bude odvíjet  od rozpočtu stavby 0134 – TV Dolní Počernice. 
 
       7.       (14b.)  Vybudování nových cyklostezek a oprava stávajících 
ZMČ konstatuje, že síť cyklistických stezek na území Dolních Počernic je dostatečná. Nové cyklistické stezky 
byly vytvořeny v rámci realizace I. etapy parku U Čeňku, další budou vytvořeny v rámci III. etapy tohoto projektu. 
Tento problém byl na 7.foru vznesen žáky naší ZŠ, kteří byli starostou vyzváni k podání návrhů na rozšíření sítě 
cyklistických stezek. Dosud žádný návrh vedení naší MČ neobdrželo. 
 
       8.- 9. (11b.)  Alej rodáků – zasadit stromy pro významné osobnosti a nově narozené děti 
ZMČ konstatuje, že na území MČ se nenachází vhodný pozemek k postupné realizaci aleje rodáků. Do doby 
konání 8. fora MČ předloží veřejnosti návrh vhodného pozemku k postupné výsadbě stromů, vhodných k tomuto 
účelu. 
 
       8.- 9. (11b.)  Výstavba minigolfového hřiště 
ZMČ konstatuje, že naši občané mají možnost využívat minigolfové hřiště v místním autokempinku Sokol. 
Vedení MČ bude o  možnosti vybudování minigolfu uvažovat ve střednědobém výhledu. 
 
     10.        (8b.)  Rozšíření péče o seniory 
ZMČ konstatuje, že zásadní rozšíření možností péče pro seniory je realizace Domova seniorů v Dolních 
Počernicích. Tato akce je však odvislá od rozhodnutí HMP, kdy a jakým způsobem bude Domov seniorů 
realizován. V současné době není v možnostech naší MČ zajistit rozšíření  péče o seniory. Starosta tuto 
problematiku projedná s vedením MČ Praha 14 a na MHMP.  
 
     11.        (7b.)  Zákaz pálení odpadů 
ZMČ konstatuje, že pálení odpadu je ze zákona zakázáno, porušení tohoto zákona bude řešeno ve správním 
řízení. ÚMČ nemůže v této věci činit žádná opatření, .pokud nebude znám původce porušení tohoto zákona. 
Nadále platí, že naše MČ bude působit v této oblasti prevenčně prostřednictvím Městské policie, samosprávy MČ  
DPZ a internetových stránek MČ. 
 
     12.        (4b.)  Využití daru 3 mil. Kč od pí Nápravové 
ZMČ konstatuje, že dar od pí Nápravové ve výši 3mil. Kč je veden na zvláštním účtu MČ jako rezerva pro 
potřeby seniorů 
 

13. (3b.)  Zřízení fitcentra 
ZMČ konstatuje, že nové fitcentrum na vysoké úrovni je v současné době realizováno soukromým investorem 
v areálu bývalého pivovaru čp. 3  a bude otevřeno v I.pol. r. 2017 
 
 
B) Akční plán Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2017 
       H: 9/0/0    Z: starosta 
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6 Převzetí komunikací od spol. Počernice I s.r.o. a Počernice II s.r.o. 
 
Bc. Nedvědil přítomné seznámil s předloženým materiálem, kdy v roce 2014 uzavřela MČ se společností 
Počernice I s.r.o. a Počernice II s.r.o. Smlouvu o smlouvě budoucí na koupi komunikací a pozemků v lokalitě V 
Čeňku. V současné době byly komunikace zkolaudovány a proto jsou nyní zastupitelstvu předkládány kupní 
smlouvy ke schválení. Bylo přistoupeno k hlasování o navrženém usnesení. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
s c h v a l u j e   
1. kupní smlouvu se spol. Počernice I s.r.o. , IČ 24756733, na koupi pozemků parc. č. 1438/31 o vým. 347 
m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc. č. 1438/35 o vým. 339 m2 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, a parc. č. 1438/39 o vým. 500 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  vše v k.ú. Dolní 
Počernice, a to včetně  komunikací vybudovaných na těchto pozemcích, to vše za cenu 1000,- Kč + DPH 
 
2) kupní smlouvu se spol. Počernice II s.r.o., IČ 24756750, na koupi: 
a)  pozemků parc. č. 1438/8 o vým. 10493 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1438/116           
o vým. 78 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to včetně komunikací vybudovaných na těchto 
pozemcích, dále komunikace na pozemcích parc. č. 1438/106 o vým. 2406 m2 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 1438/119 o vým. 481 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a dále pozemků parc. 
č. 1438/117 o vým. 2432 m2 - zeleň a parc. č. 1438/118 o vým. 4076 m2 - zeleň 
- to vše v k.ú. Dolní Počernice, za cenu 1000,- Kč + DPH 
b) pozemku parc.č. 1438/111 o vým. 744 m2  - orná půda, k.ú. Dolní Počernice, za cenu 1000,- Kč + DPH 
 
- p o v ě ř u j e   starostu zajištěním realizace tohoto usnesení. 
       H: 9/0/0  T: 2016  Z: starosta 
 
Ing. Král informoval o návrhu RMČ na pojmenování nově vzniklých ulic v této lokalitě takto - centrální komunikaci 
nazvat Barona Derczenyi, další dvě nové ulice – Za Pískovnou, U Martiňáku. 
 
 
7. Svěření pozemku parc. č. 1603/19 v k.ú. Dolní Počernice do správy MČ Praha-Dolní Počernice – žádost 
MHMP 
 
Bc. Nedvědil předložil žádost Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP o stanovisko, zda v případě 
převodu pozemku parc. č. 1603/19 v k.ú Dolní Počernice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  
na Hl.m.Prahu, bude mít naše MČ zájem o jeho případné svěření do správy. Tento pozemek se nachází na 
hranici Xaverovského háje a proto by bylo vhodné jeho správu ponechat Hl.m.Praze a naopak požádat o 
odsvěření sousedního pozemku parc.č. 1603/20 tak, aby bylo docíleno sjednocení majetkových vztahů v rámci 
celého Xaverovského háje ve prospěch Hl.m.Prahy. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- n e b u d e   mít na základě žádosti MHMP č.j. 1785342/2016 zájem o svěření pozemku parc. č. 1603/19 
v k. ú. Dolní Počernice 
- s o u h l a s í   s odejmutím pozemku parc. č. 1603/20 v k.ú. Dolní Počernice ze svěřené správy MČ Praha 
– Dolní Počernice do vlastnictví Hl. m. Prahy     H: 9/0/0 
 
 
8. Odejmutí pozemků parc.č. 1460/1 a 1460/9 ze správy MČ Praha –Dolní Počernice 
 
Bc. Nedvědil předložil žádost OOP MHMP – odd. městské zeleně o souhlas s odejmutím pozemků parc. č. 
1460/1 a 1460/9, které jsou součástí PP Xaverovský háj ze správy MČ Praha – Dolní Počernice do správy HMP, 
aby došlo k sjednocení majetkových vztahů v pražských lesích, které jsou pod správou OOP MHMP. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s o u h l a s í    s odejmutím pozemků parc.č. 1460/1 a 1460/9 v k. ú. Dolní Počernice ze svěřené správy 
MČ Praha – Dolní Počernice do správy Hl. m. Prahy.    H: 9/0/0 
 
 
9. Žádost o svěření pozemků  do správy MČ Praha –Dolní Počernice 
 
Vzhledem k tomu, že MČ od spol. Počernice I a Počernice II přebírá i komunikace zbudované na pozemcích       
ve vlastnictví Hl.m.Prahy – č.parc. 1438/106a a 1438/106b a 1438/9 (bod č. 14.6), je nutné požádat o jejich 
svěření          do správy MČ, aby všechny pozemky pod získanými komunikacemi byly ve správě MČ. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   podání žádosti o svěření  
1)      části pozemku parc. č. 211 v k. ú. Dolní Počernice, zapsaného na LV 871 pro k.ú. Dolní Počernice, 
obec Praha, dle GP č. 1146-177/2016, odděleného a nově označeného jako pozemek parc. č. 1438/106a,    
o výměře 1178 m2  v k.ú. Dolní Počernice, obec Praha, 
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 2)      části pozemku parc. č. 1438/1  v k.ú. Dolní Počernice, zapsaného na LV 871 pro k.ú. Dolní 
Počernice, obec Praha, dle GP č. 1146-177/2016, odděleného a nově označeného jako pozemek parc. č. 
1438/106b, o výměře 1228 m2  v k.ú. Dolní Počernice, obec Praha, 
 3)      části pozemku parc. č. 1438/9 v k. ú. Dolní Počernice, zapsaného na LV 871 pro k.ú. Dolní 
Počernice, obec Praha, dle GP č. 1146-177/2016, odděleného a nově označeného jako pozemek parc. č. 
1438/119 o výměře 481 m2 , v k.ú. Dolní Počernice, obec Praha 
- p o v ě ř u j e   starostu podáním této žádosti na Hl.m.Prahu. 

H: 9/0/0  T: 2017  Z: starosta 

 
10. Návrh na odpis pohledávky 
 
Bc. Nedvědil přítomné seznámil s rozhodnutím exekutorského úřadu Praha 9 o zastavení řízení se spol. 
LREAGRAO UNTOGANI KLINDLENT PROPERTIS, a.s., která byla právním nástupcem spol. Bena, a.s., 
bývalým nájemcem pozemků pod čerpací stanicí PHM v Českobrodské ulici, neboť se v průběhu exekučního 
řízení nepodařilo zjistit žádný majetek postižitelný exekucí. Jelikož se jedná o částku podléhající schválení 
zastupitelstvem, je tento bod předkládán k rozhodnutí ZMČ. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   odpis pohledávky ve výši 953 440Kč na základě vydaného rozhodnutí Exekutorského 
úřadu Praha 9 č.j. 085 EX 2721/11- 86 ze dne 11.10. 2016. o zastavení exekučního řízení. 
          H: 9/0/0 
 
11. Informace 
 
ZMČ bere na vědomí: 
- Zápis č. 6 ze schůze KV ZMČ 
- Zápis č. 29 z jednání FV ZMČ 
- Zápis č. 5 z jednání VVVVČ 
  p. Exnerová, ředitelka MŠ DUHA upozornila na nejasný výklad zákona ohledně povinnosti zveřejňování smluv 
příspěvkovými organizacemi MČ, požádala o zajištění jednoznačného stanoviska MHMP. 
- finanční vztahy HMP k jeho MČ na r. 2017 
- Zprávu o hospodaření MČ za období 1. – 9. 2016 
- Zpráva o čerpání dotace příspěvkových organizací MČ za 1-9 měs 2016 
- Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice 
  Mgr. Hejdová - tajemnice ÚMČ přítomné informovala o přijatých opatřeních pro zajištění odstranění zjištěných 
nedostatků ve způsobu zaúčtování některých položek. Upozornila na špatnou spolupráci s firmou zajišťující 
správu účetního programu  
- Pozvánku na Malé adventní zastavení, které se koná v zámeckém parku v neděli 18. 12. 2016 od 14.00. 
 
 
12. Dotazy, připomínky, podněty 
 
V tomto bodě nebyly vzneseny žádné podněty. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18.50 
zapsala: Moravcová 
 
 
 
 
Ověřovatelé:                 JUDr. Petr  K š á d a, v.r.  Dagmar  W i t t b e r g e r o v á, 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 ze 14. zasedání konaného dne 12. 12.  2016 
 
 

 Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice  
 

 
1. Projednání Strategického plánu MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e  návrh Strategického plánu rozvoje MČ Praha – Dolní Počernice na roky 2016 – 2022              
po zapracování těchto připomínek: 
1. opatření 2.1.4 Vybudování parkoviště P+R mezi tratěmi a zastávkou ČD na Malešické trati nebude v SP 
uvedeno. 
2. opatření 2.2.2 Snížení dopravní přetíženosti ulice Národních hrdinů nebude v SP uvedeno. 
3. připomínky, které vyplynuly z veřejného projednání SP, připomínky Ing. Pavla Vermacha a občana MČ 
pana L. Málka, se kterými se starosta jako předkladatel tohoto bodu ztotožnil a ZMČ je vzalo na vědomí 
bez připomínek: 
- Na základě připomínek Ing. Pavla Vermacha bude upraven oddíl 5.2. 1 – Přehled opatření pro jednotlivé 
strategické cíle.  
U jednotlivých opatření bude upřesněn jejich realizátor tak, aby tyto údaje odpovídaly skutečnému stavu. 
To se týká zejména OTV(Odbor technické vybavenosti MHMP), který některé akce nemá zahrnuty ve svém 
plánu. 
U opatření 2.1.2 – most přes Rokytku budou uvedeny správné údaje, týkající se přípravy tohoto projektu. 
- Na základě zápisu z veřejného projednání SP, konaného dne 28.12. 2016 zařadit k příslušným 
strategickým cílům: 
a) potřeba dokončení pěšího propojení na ul. Národních hrdinů ke golfovému hřišti, 
b) ve výhledu sledovat možnost alternativního pěšího propojení po železničním mostem na ul. Národních 
hrdinů tunelem pro pěší, 
c) v oblasti zdravotnictví zahrnout do SP vytvoření podmínek pro rozšíření zdravotní péče pro obyvatele 
MČ vzhledem k jejich potenciálnímu nárůstu, 
Připomínky L. Málka - zařadit v oblasti doprava rekonstrukci ul. Národních hrdinů v úseku od čp. 73 
Median ke  golfovému hřišti. Ostatní připomínky p. Málka jsou řešeny výše uvedeným textem tohoto 
usnesení. 
- p o v ě ř u j e   starostu MČ transformací tohoto usnesení do návrhu Strategického plánu ve spolupráci 
s jeho zpracovatelem – Finanční poradenství s.r.o. 

 
 
 
2. Smlouva o poskytnutí návratné půjčky 
- s c h v a l u j e  „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci“, určenou                    
na předfinancování projektu „Vytvoření nových tříd v objektu MŠ DUHA v Dolních Počernicích“. 
 
 
 
3. Projednání návrhu pravidel pro hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice v období  rozpočtového 
provizoria na r. 2017 
- s o u h l a s í,   aby MČ Praha – Dolní Počernice hospodařila v  r. 2017 až do schválení svého rozpočtu   
na rok 2017 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 2017 v tomto znění: 

6) Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 
2016.   

7) Je nezbytné, aby městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobila reálný průběh 
svých výdajů skutečnému objemu  použitelných finančních prostředků. 

8) Pro plynulost finančního hospodaření je třeba zajistit, aby byly včas a řádně plněny 
zejména zákonné a smluvní povinnosti městské části. 

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

10) Rozpočtové příjmy a výdaje, uskutečněné v období rozpočtového provizoria, se stávají příjmy a 
výdaji rozpočtu na rok 2017 po jeho schválení v Zastupitelstvu MČ.  

 
 
 
4. Převod finančních prostředků do rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e  převod částky 4 000 000Kč z Vedlejší hospodářské činnosti do Hlavní činnosti v rámci 
rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na financování podílu způsobilých výdajů projektu „Vytvoření 
nových tříd v objektu MŠ DUHA v Dolních Počernicích“.   
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5. Návrhy na opatření k odstranění problémů, vzešlých ze 7. fóra MČ 
- s c h v a l u j e 
A) návrhy na opatření k odstranění problémů, vzešlých ze 7. fóra MČ: 
 
       1.       (43b.)  Nesouhlas se zastavěním území mezi Vinicí a Xaverovským hájem 
ZMČ konstatuje, že současná situace při přípravě a tvorby nového Metropolitního plánu je nepřehledná a 
v současné době nemůže vedení MČ v této věci činit žádné další kroky.  
se zavazuje,  
že bude při jednání o podobě řešeného území prosazovat své stanovisko, které zaujalo při projednávání 
Konceptu nového ÚP v  r. 2009, tedy do řešeného území zařadit funkci LR – lesní porost.  
 
       2.       (42b.)  Aktivní jednání ve věci výstavby nové základní školy 
ZMČ konstatuje, že v prosinci 2016 byl vybrán projektant pro zhotovení PD na novou základní školu v Dolních 
Počernicích. Do  rozpočtu HMP na r. 2017 je na tuto akci  navrženo  6mil. Kč. ZMČ považuje ze svého hlediska 
tento problém za splněný. Akce je nyní po investorské stránce plně v gesci OSI MHMP. 
 
       3.       (37b.)  Nesouhlas s výstavou křižovatky typu Diamant v oblasti Vinice 
ZMČ konstatuje, že tato křižovatka je navržena v platném ÚP. V návrhu nového MP již navržena není. ZMČ 
bude při dalších projednáváních nového MP podporovat takové dopravní řešení, které by neumožňovalo dopravní 
propojení ul. Mladých Běchovic a Národních hrdinů přes VÚ Běchovice. 
 
       4.       (22b.)  Likvidace bioodpadů zdarma 
ZMČ konstatuje, že obyvatelé MČ mohou bioodpad likvidovat zdarma v blízkém sběrném dvoru v areálu 
bývalých výzkumných ústavů v Běchovicích nebo v kompostárně Malešice v ul. Dřevčická. MČ připravuje další 
možnosti likvidace bioodpadu zdarma pro občany MČ. 
 
       5.       (20b.)  Rozšíření parkoviště u nádraží ČD 
ZMČ konstatuje, že bylo zadáno vypracování PD na rozšíření parkovacích možností u zastávky ČD ve směru na 
Masarykovo nádraží. Dále byl na HMP zaslán návrh na realizaci parkoviště P+R v místech mezi t.zv. malešickou 
tratí a tratí směr Kolín ve spojitosti s plánovanou zastávkou na stávající nákladní (Malešické) trati ve směru na 
Vršovice, která je již zakotvena v návrhu nového MP. 
 
       6.       (18b.)  Nová parkovací stání v ulici Novozámecká 
ZMČ konstatuje, že již byla vypracována PD na rozšíření parkovacích možností v ul. Novozámecká. Jejich 
realizace se bude odvíjet  od rozpočtu stavby 0134 – TV Dolní Počernice. 
 
       7.       (14b.)  Vybudování nových cyklostezek a oprava stávajících 
ZMČ konstatuje, že síť cyklistických stezek na území Dolních Počernic je dostatečná. Nové cyklistické stezky 
byly vytvořeny v rámci realizace I. etapy parku U Čeňku, další budou vytvořeny v rámci III. etapy tohoto projektu. 
Tento problém byl na 7.foru vznesen žáky naší ZŠ, kteří byli starostou vyzváni k podání návrhů na rozšíření sítě 
cyklistických stezek. Dosud žádný návrh vedení naší MČ neobdrželo. 
 
       8.- 9. (11b.)  Alej rodáků – zasadit stromy pro významné osobnosti a nově narozené děti 
ZMČ konstatuje, že na území MČ se nenachází vhodný pozemek k postupné realizaci aleje rodáků. Do doby 
konání 8. fora MČ předloží veřejnosti návrh vhodného pozemku k postupné výsadbě stromů, vhodných k tomuto 
účelu. 
 
       8.- 9. (11b.)  Výstavba minigolfového hřiště 
ZMČ konstatuje, že naši občané mají možnost využívat minigolfové hřiště v místním autokempinku Sokol. 
Vedení MČ bude o  možnosti vybudování minigolfu uvažovat ve střednědobém výhledu. 
 
     10.        (8b.)  Rozšíření péče o seniory 
ZMČ konstatuje, že zásadní rozšíření možností péče pro seniory je realizace Domova seniorů v Dolních 
Počernicích. Tato akce je však odvislá od rozhodnutí HMP, kdy a jakým způsobem bude Domov seniorů 
realizován. V současné době není v možnostech naší MČ zajistit rozšíření  péče o seniory. Starosta tuto 
problematiku projedná s vedením MČ Praha 14 a na MHMP.  
 
     11.        (7b.)  Zákaz pálení odpadů 
ZMČ konstatuje, že pálení odpadu je ze zákona zakázáno, porušení tohoto zákona bude řešeno ve správním 
řízení. ÚMČ nemůže v této věci činit žádná opatření, .pokud nebude znám původce porušení tohoto zákona. 
Nadále platí, že naše MČ bude působit v této oblasti prevenčně prostřednictvím Městské policie, samosprávy MČ  
DPZ a internetových stránek MČ. 
 
     12.        (4b.)  Využití daru 3 mil. Kč od pí Nápravové 
ZMČ konstatuje, že dar od pí Nápravové ve výši 3mil. Kč je veden na zvláštním účtu MČ jako rezerva pro 
potřeby seniorů 
 

14. (3b.)  Zřízení fitcentra 
ZMČ konstatuje, že nové fitcentrum na vysoké úrovni je v současné době realizováno soukromým investorem 
v areálu bývalého pivovaru čp. 3  a bude otevřeno v I.pol. r. 2017 
 
B) Akční plán Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2017 
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6 Převzetí komunikací od spol. Počernice I s.r.o. a Počernice II s.r.o. 
- s c h v a l u j e   
1. kupní smlouvu se spol. Počernice I s.r.o. , IČ 24756733, na koupi pozemků parc. č. 1438/31 o vým. 347 
m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc. č. 1438/35 o vým. 339 m2 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, a parc. č. 1438/39 o vým. 500 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  vše v k.ú. Dolní 
Počernice, a to včetně  komunikací vybudovaných na těchto pozemcích, to vše za cenu 1000,- Kč + DPH 
 
2) kupní smlouvu se spol. Počernice II s.r.o., IČ 24756750, na koupi: 
a)  pozemků parc. č. 1438/8 o vým. 10493 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1438/116           
o vým. 78 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to včetně komunikací vybudovaných na těchto 
pozemcích, dále komunikace na pozemcích parc. č. 1438/106 o vým. 2406 m2 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 1438/119 o vým. 481 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a dále pozemků parc. 
č. 1438/117 o vým. 2432 m2 - zeleň a parc. č. 1438/118 o vým. 4076 m2 - zeleň 
- to vše v k.ú. Dolní Počernice, za cenu 1000,- Kč + DPH 
b) pozemku parc.č. 1438/111 o vým. 744 m2  - orná půda, k.ú. Dolní Počernice, za cenu 1000,- Kč + DPH 
 
- p o v ě ř u j e   starostu zajištěním realizace tohoto usnesení. 
 
 
7. Svěření pozemku parc. č. 1603/19 v k.ú. Dolní Počernice do správy MČ Praha-Dolní Počernice – žádost 
MHMP 
- n e b u d e   mít na základě žádosti MHMP č.j. 1785342/2016 zájem o svěření pozemku parc. č. 1603/19 
v k. ú. Dolní Počernice 
- s o u h l a s í   s odejmutím pozemku parc. č. 1603/20 v k.ú. Dolní Počernice ze svěřené správy MČ Praha 
– Dolní Počernice do vlastnictví Hl. m. Prahy     
 
 
8. Odejmutí pozemků parc.č. 1460/1 a 1460/9 ze správy MČ Praha –Dolní Počernice 
- s o u h l a s í    s odejmutím pozemků parc.č. 1460/1 a 1460/9 v k. ú. Dolní Počernice ze svěřené správy 
MČ Praha – Dolní Počernice do správy Hl. m. Prahy.     
 
 
9. Žádost o svěření pozemků  do správy MČ Praha –Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   podání žádosti o svěření  
1)      části pozemku parc. č. 211 v k. ú. Dolní Počernice, zapsaného na LV 871 pro k.ú. Dolní Počernice, 
obec Praha, dle GP č. 1146-177/2016, odděleného a nově označeného jako pozemek parc. č. 1438/106a,    
o výměře 1178 m2  v k.ú. Dolní Počernice, obec Praha, 
 2)      části pozemku parc. č. 1438/1  v k.ú. Dolní Počernice, zapsaného na LV 871 pro k.ú. Dolní 
Počernice, obec Praha, dle GP č. 1146-177/2016, odděleného a nově označeného jako pozemek parc. č. 
1438/106b, o výměře 1228 m2  v k.ú. Dolní Počernice, obec Praha, 
 3)      části pozemku parc. č. 1438/9 v k. ú. Dolní Počernice, zapsaného na LV 871 pro k.ú. Dolní 
Počernice, obec Praha, dle GP č. 1146-177/2016, odděleného a nově označeného jako pozemek parc. č. 
1438/119 o výměře 481 m2 , v k.ú. Dolní Počernice, obec Praha 
- p o v ě ř u j e   starostu podáním této žádosti na Hl.m.Prahu. 

 
10. Návrh na odpis pohledávky 
- s c h v a l u j e   odpis pohledávky ve výši 953 440Kč na základě vydaného rozhodnutí Exekutorského 
úřadu Praha 9 č.j. 085 EX 2721/11- 86 ze dne 11.10. 2016. o zastavení exekučního řízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Zbyněk  R i c h t e r, v.r. 

                   starosta MČ Praha - Dolní Počernice    


