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Zápis  
ze zasedání Zastupitelstva městské části  Praha - Dolní Počernice 

10. 12. 2018                                                    č. 2 

Přítomni    :    Boček, Exnerová, Falc, Hartoš, Jirsák, Jílek, Kratochvílová, Král, Kšáda, Poláčková Šolcová,  
        Richter, Stránský, Šroubek, Vermach 

Omluveni   :   Sládek 
Zahájení    :   17.05 hod. 
Ukončení   :   21.05 hod. 

 
Starosta  pověřil Ing. Jílka a JUDr. Kšádu ověřením zápisu z tohoto jednání. 
 
Starosta předložil návrh na rozšíření programu o bod „Žádost o odkup pozemku parc.č. 944 v k.ú. Dolní 
Počernice               H3: 8/3/3 
Ing. Vermach navrhl bod navržený starostou do programu nezařazovat s ohledem na dříve přijaté usn. ZMČ, 
které požadovalo změnit funkci využití daného pozemku na parkovou plochu.         H2: 4/4/6 – návrh nebyl přijat 
Ing. Vermach navrhl sloučení bodů navrhovaného programu č. 6.7.8 a 9 do jednoho bodu 
                              H1: 3/5/6 – návrh nebyl přijat 
 
ZMČ schválilo program jednání v této podobě: 
 

1) Projednání podmínek rozpočtového provizoria MČ Praha – Dolní Počernice na rok  
2019 

2) Zapůjčení finančních prostředků z rezervního fondu MČ na předfinancování stavby „Objekt 
údržby čp. 25“ 

3) Návrh odměn členům ZMČ dle nového nařízení s platností od 1.1.2019 
4) Stanovení výborů ZMČ a jejich obsazení 
5) Stavba 510 Satalice- Běchovice, zkapacitnění 
6) Deset problémů, vygenerovaných z 9.fora MČ a návrh opatření na jejich řešení 
7) Stanovení politika Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice na volební období 2018 – 22 
8) Hodnotící zpráva MA 21 za rok 2018 
9) Akční plán MA 21 na rok 2019 
10) Volba zastupitelů, pověřených k podepisování doložky o platnosti prováděného právního úkonu 
11) Žádost o odkup pozemku parc.č. 944 v k.ú. Dolní Počernice 
12) Informace 
13) Dotazy, připomínky, podněty     H: 10/0/4 

 
 
 
1. Projednání podmínek rozpočtového provizoria MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2019 
 
Starosta předložil návrh usnesení k tomuto bodu.  
Ing. Vermach – co znamená výjimka u překročení výše měsíčních výdajů u projektů financovaných z fondů EU. 
o.starosta – jedná se o plnění v souladu s podmínkami rozhodnutí o dotaci, v našem případě se to týká projektu 
„Objekt údržby čp. 25“ 
Ing. Konejl z ek.odd. ÚMČ přítomné informoval, že 1/12 z rozpočtu r. 2018 činí cca 2 mil. Kč. 
Ing. Vermach navrhl doplnění předloženého usnesení o text „MČ nebude uzavírat smluvní vztahy, na které nemá 
potřebné finanční prostředky“      H: 4/7/3 – návrh nebyl přijat 
 
následně bylo hlasováno o původním návrhu usneseni: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s o u h l a s í,    aby MČ Praha – Dolní Počernice hospodařila v r. 2019 až do schválení svého rozpočtu  
na rok 2019 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 2019 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: 10/0/4 
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2. Zapůjčení fin. prostředků z rezervního fondu MČ na předfinancování stavby „Objekt údržby čp. 25“ 
 
Starosta se v úvodu omluvil za chybně uvedenou výši schválené dotace v důvodové zprávě, kdy byla uvedena 
částka 623.311 Kč a správně je třeba uvést částku 613.119 Kč. Rekonstrukce objektu čp. 25 byla zahájena         
za účelem získání kvalitního zázemí pro údržbu MČ.  V objektu budou situovány skladové prostory pro údržbu a 
kulturu, garáž pro techniku údržby MČ, sociální zázemí pro pracovníky údržby a dílna.  Součástí stavby je i 
zateplaní objektu, na které MČ získala z OPŽP dotaci. Vzhledem k tomu, že dotaci obdržíme od MŽP až po 
dokončení celé stavby včetně jejího zadministrování a kontroly projektu, musíme tuto částku uhradit z vlastních 
finančních prostředků, tedy předfinancovat. K tomu je možné použít rezervní fond MČ. 
Doc. Poláčková – kolik bylo do objektu dosud profinancováno. 
Ing. Konejl – za stavbu bylo dosud vyfakturováno 1,5 mil. Kč, předpokládané celkové náklady činí cca 2,5 mil. Kč. 
Starosta informoval o dalších objektech v centru obce, které v minulosti MČ získala a zajistila jejich rekonstrukci a 
následné využívání. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s o u h l a s í   s použitím finančních prostředků ve výši 613.119Kč z rezervního fondu MČ                       
na předfinancování projektu „Objekt údržby MČ Praha – Dolní Počernice, snížení energetické náročnosti 
veřejné budovy“, identifikační číslo EIS CZ.05.18/0. 0/0 0/17- 070/0006273.  
         H: 14/0/0 
 
          
3. Návrh odměn členům ZMČ dle nového nařízení s platností od 1.1.2019 
 
Starosta informoval, že od 1.1.2019 dochází ke změně stanovení maximální výše odměny neuvolněných 
zastupitelů na základě Nařízení vlády č.202/2018 Sb., a proto je třeba tyto odměny znovu projednat a schválit. 
Součástí předkladu je i návrh na poskytnutí příspěvku starostovi MČ v souladu s ust. § 58 písm. c) zákona č. 
131/2000 Sb, o hlavním městě Praze, ve znění p.p. 
 
Ing. Vermach navrhl, aby i nadále byly odměny neuvolněným členům ZMČ vypláceny ve výši schválené 
usnesením z 1. zasedání ZMČ.      H1: 3/8/3 – návrh nebyl přijat
     
následně bylo hlasováno o původním návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e    
1. měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice od 1.1.2019 ve výši: 
Zástupce starosty                29 546 Kč 
Člen rady       6 566 Kč 
Předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 3 283 Kč 
Člen výboru zastupitelstva nebo komise rady  2 736 Kč 
Člen zastupitelstva     1 641 Kč 
stanovené nařízením vlády č. 202/2018 Sb., ve znění p.p. 
 

2. v souladu s § 58c zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p., s účinností od 1.1.2019 
starostovi MČ Praha – Dolní Počernice příspěvek z rozpočtu MČ v celkové výši 6000 Kč měsíčně             
na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku a na podporu zdravotních, kulturních a sportovních 
aktivit.  
         H: 10/2/2 
 
4. Stanovení výborů ZMČ a jejich obsazení 
 
Starosta předložil návrh RMČ na zřízení těchto výborů ZMČ: Kontrolní (KV), Finanční (FV), Výchovy, vzdělávání 
a volného času (VVVČ), Kultury a propagace (VKP) . Současně doporučil ZMČ, aby výbory byly pětičlenné, 
kromě výboru kultury a propagace, který bude současně plnit funkci redakční rady DPZ, který by měl být 
devítičlenný.  
Mgr. Jirásák navrhl zřízení Výboru pro občanskou společnost, kulturu a volný čas. 
Ing. Vermach navrhl zřízení Výboru  pro kvalitu života 
Ing. Král navrhl zřídit pouze KV, FV a VKP a ostatní oblasti řešit prostřednictvím komisí rady. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   zřízení Kontrolního a Finančního výboru    H: 14/0/0 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- n e s c h v a l u j e   zřízení Výboru výchovy, vzdělávání a volného času H: 12/0/2 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
s c h v a l u j e   zřízení Výboru pro kvalitu života     H: 3/9/2 – návrh nebyl přijat 
 
Starosta navrhl hlasování o zřízení Výboru pro občanskou společnost, kulturu a volný čas odložit na příští 
zasedání ZMČ.   H: 10/0/4 
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Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   zřízení Výboru kultury a propagace.    H: 11/0/3 
 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   složení výborů FV a KV o pěti členech.   H: 14/0/0 
 
Ing. Vermach předložil 1. protinávrh usnesení: 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
s c h v a l u j e   složení výboru VKP o sedmi členech.    
 
Mgr. Jirsák předložil 2. protinávrh usnesení: 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   složení výboru VKP o jedenácti členech.   H: 9/3/2   
Návrh byl přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. 
 
Starosta předložil návrh RMČ na složení jednotlivých výborů. 
Kontrolní výbor:  
předseda: Ing. Jiří Falc     
členové:  Ing. Jaroslav Langmajer, Ondřej Sedláček,  Mgr.  Jana Víchová, Mgr. Petr Hartoš  
tajemník:  Bc. Eliška Čančíková 
 
Finanční výbor:     
předseda: Mgr. Tomáš Jirsák 
členové:  Ing. František Chaloupecký, Ing. Jan Prádler, Danka Exnerová, Ing. Elisaveta Oliveriusová 
tajemník:  Ing. Michal Konejl 
 
Kultury a propagace: 
předseda: MUDr. Pavel Boček 
členové: Mgr. Tomáš Jirsák, Markéta Brožová, Mgr. Markéta Stehlíková, Světla Parkanová, ak.mal. Roman 
Franta, Ivana Hájková, PhDr. Dagmar Jílková, Martina Vondřichová 
tajemník: Vlasta Václavková 
 
Ing. Falc předložil návrh usnesení na stanovení struktury Kontrolního výboru: 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
s c h v a l u j e   strukturu Kontrolního výboru tak, že 3 členové, včetně předsedy, budou z volebního uskupení 
Dolní 2018.        H: 5/9/0 – návrh nebyl přijat 
Ing. Falc konstatoval, že za těchto podmínek z kandidatury na předsedu KV ZMČ odstupuje. 
 
Bylo přistoupeno k hlasování o jednotlivých návrzích na členy výborů ZMČ: 
Ing. Král navrhl do funkce předsedy KV ZMČ Mgr. Petra Hartoše. 
 
Kontrolní výbor: 
předseda: Mgr. et Mgr. Petr Hartoš    H: 9/0/5 
členové: 
Doc.PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.   H: 7/0/7 – návrh nebyl přijat 
Ing. Jaroslav Langmajer      H: 10/0/4 
Ondřej Sedláček      H: 9/0/5 
Mgr. Jana Víchová     H: 10/0/4 
Štěpán Trejbal      H: 12/0/3 
 
Finanční výbor: 
Mgr. Tomáš Jirsák – předseda     H: 13/0/1 
členové: 
Ing. Marie Smrkovská     H: 3/4/7 – návrh nebyl přijat 
Ing. Martin Sládek      H: 5/0/9 – návrh nebyl přijat 
Ing. František Chaloupecký    H: 11/0/3 
Ing. Jan Prádler      H: 10/0/4 
Danka Exnerová      H: 10/0/4 
Ing. Elisaveta Oliveriusová    H: 10/0/4 
 
MUDr. Boček předložil návrh na složení Výboru kultury a propagace a navrhl, aby bylo hlasováno o složení 
tohoto výboru jedním hlasováním.     H: 14/0/0 
 
Výbor kultury a propagace: 
MUDr. Pavel Boček – předseda  
členové: Markéta Brožová, ak.mal. Roman Franta, Ivana Hájková, Ing. Hana Jaklová, Mgr. Tomáš Jirsák,       
PhDr. Dagmar Jílková, Světla Parkanová, Mgr. Markéta Stehlíková, Ing. Martin Šíla, Martina Vondřichová 
          H: 11/0/3 
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Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
s c h v a l u j e   tajemníky jednotlivých výborů takto: 
 
Kontrolní:    Eliška Čančíková 
Finanční:     Ing. Michal Konejl 
Kultury a propagace:    Vlasta Václavková 
         H: 14/0/0 
 
 
V 18.30 starosta vyzval přítomné občany MČ k předložení svých podnětů: 
 
p. Jiřička – kdo zajišťuje zimní úklid v obci, proč nebyl odklizen sníh 1.12. 
o. tajemnice – vybrané firmy a pracovníci úřadu, omluvila se za chybu ve vyhodnocení situace dne 1.12.2018 
p. Jiřička – v rámci opravy cyklostezek nebyla odstraněna prohlubeň za mostkem přes Hostavický potok směrem 
na Jahodnici. 
o.starosta – bude prověřeno stavebním odd. ÚMČ 
p. Pekárková – žádost o zajištění úpravy nebo nahrazení jiným typem retardérů typu pyramida v ul. V Záhorském 
a okolí z důvodu poškozování vozidel občanů, kteří zde denně projíždějí. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice 
- p o v ě ř u j e   RMČ zpracováním vyhodnocení stavu a vhodnosti retardérů na místních komunikacích 
v Dolních Počernicích.       H: 11/1/2 
 
Ing. Smrkovská – upozornila na „zarostlou“ značku STOP na křižovatce ulic V Záhorském-Českobrodská 
– požádala o vznesení požadavku ze strany MČ na dorovnání výšky protihlukových stěn podél Štěrboholské 
radiály, tak aby byly na straně k Dolním Počernicím stejně vysoké jako protější u Štěrbohol. V současné době se 
hluk odráží o vyšší stěny na straně Štěrbohol směrem do Dolních Počernic 
p. Pospíšil – upozornil na prohlubeň v chodníku u Barborky (čp. 38), kde při dešti vzniká velká louže, která skoro 
znemožňuje použití tohoto chodníku. Dále upozornil na prohlubně na cyklo „k hájovně“. 
o. starosta – požádal p. Pospíšila, aby formou e-mailu popsal konkrétní místa poškození cyklostezky, aby mohl 
úřad zajistit nápravu. 
p. Pospíšil upozornil na nemožnost realizace zkapacitnění stavby 510 dříve, než bude zprovozněna stavba 511. 
 
 
 
5. Stavba 510 Satalice- Běchovice, zkapacitnění 
 
Mgr.Šroubek přítomné seznámil s žádostí spol. K-inženýring s.r.o. o vyjádření MČ k předložené projektové 
dokumentaci stavby „D0 510 Satalice-Běchovice, zkapacitnění“ v k.ú. Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý 
Most a Běchovice – čj. 1840/18, včetně zápisu z jednání s projektantem ze dne 17. 10. 2018. 
Upozornil, že řešení protihlukových stěn na mostě přes Počernický rybník tato PD neřeší, protože je to odděleno 
jako samostatná stavba. 
Starosta vysvětlil, že konkrétní usnesení k tomuto bodu RMČ nenavrhovalala, neboť předpokládala, že návrh 
usnesení vzejde až z projednání tohoto bodu. 
Ing. Vermach připomněl, že k této stavbě již ZMČ přijalo usnesení na svém 20. zasedání v r. 2013, kde je 
uvedeno, že ZMČ nesouhlasí s realizací stavby „R1 510 Satalice - Běchovice“. 
doc. Poláčková uvedla, že dle posledního průzkumu zde projíždí denně 88 tis. automobilů denně a již v současné 
době je značně překračována stanovená hodnota hlukových limitů. Zkapacitnění není možné realizovat bez 
napojení na stavbu 511. Upozornila na nutnost kvalitního řešení likvidace povrchové vody z této komunikace, 
v současné době je voda odváděna do místních vodních toků. 
Ing. Jílek – konstatoval, že navržené řešení považuje za nejméně poškozující MČ při realizaci stavby 511. Je 
nezbytné prosazovat urychlené dobudování okruhu kolem Prahy. Považuje za vhodnější vyslovit podmíněný 
souhlas. 
starosta upozornil, že ZMČ zastupuje obyvatele celých Dolních Počernic, a proto považuje za velmi důležité       
odklonit nákladní dopravu ze Štěrboholské radiály (Jižní spojky), která v současné době negativně ovlivňuje 
dopravu v celé MČ. Realizací stavby 510 a 511 bude tento problém minimalizován. 
Ing. Falc – je třeba zamezit přílivu další dopravy do Dolních Počernic, což při realizaci stavby 511 nastane. 
JUDr. Kšáda – z praxe lze předpokládat, že po vydání souhlasného stanoviska, nebude k našim podmínkám 
přihlédnuto. 
 
Po ukončení diskuse předložil Mgr. Šroubek návrh usnesení s podmíněným souhlasem. 
Ing. Vermach upozornil, že pokud ZMČ schválí usnesení se souhlasem, je nezbytné, aby současně zrušila své 
usnesení z r. 2013. 
JUDr. Kšáda navrhl ustanovit skupinu členů ZMČ pod vedením Ing. Jílka, která by měla za úkol přesně 
formulovat stanovisko MČ k předložené PD. 
doc. Poláčková předložila protinávrh usnesení s nesouhlasným stanoviskem, kterým byl doplněn návrh Mgr. 
Šroubka. 
 
Starosta vyhlásil pětiminutovou přestávku. 
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Po té bylo přistoupeno k hlasování o posledním protinávrhu doc. Poláčkové: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice 
- n e s o u h l a s í   s projektovou dokumentací stavby „D0 510 Satalice-Běchovice, zkapacitnění“ v k.ú. 
Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý Most a Běchovice pro územní řízení z následujících důvodů: 
- p o ž a d u j e: 
a) dopracování protihlukových opatření ve výšce min. 8 m se zaoblením ke středu dálnice, a to jak          
ve středu dálničního tělesa, tak na patě zářezu dálnice z materiálu, který významně absorbuje hluk, tj. 
např. hliníkové panely, užité v k.ú. Dolní Počernice – Štěrboholská radiála, a to již v rámci stavby „D0 510 
Satalice-Běchovice, zkapacitnění“. 
b) navázání realizace souboru staveb na Pražském okruhu, konkrétně stavby 510, 511 Běchovice – D1 a 
přeložky silnice I/12, tj. výhradně společné zprovoznění staveb, 
c) sloučení stavby „D0 510 Satalice-Běchovice, zkapacitnění“ se stavbou „D0 510 PHS na mostě          
přes Počernický rybník“ z důvodu měření hluku z obou staveb jako celku, 
d) zabývat se zodpovědně případnou regionální variantou okruhu kolem Prahy, 
e) v úseku stavby D0 510 stanovit nejvyšší povolenou rychlost 80 km/hod 
f) kolaudaci stávající stavby D0 510 
g) dořešení likvidace znečištěných povrchových vod ze stavby D0 510 
h) dodržování stanovených hlukových limitů (denní - 60 dB, noční - 50 dB) 

H: 12/0/2 
 
Ing. Vermach navrhl odložení ostatních bodů programu na příští zasedání ZMČ. 
    H: 3/3/8 – návrh nebyl přijat 
 
 
6. deset problémů, vygenerovaných z 9.fora MČ a návrh opatření na jejich řešení 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   návrhy opatření na odstranění problémů, vzešlých z jednání 9. fóra MČ Praha – Dolní 
Počernice: 
 
Nejdůležitější problémy z 9. Fóra potvrzené anketou a návrh na jejich vyřešení. 
 
1. (66b.)  Odstranit funkci „produkce“ (výrobní haly, sklady) z lokality Vinice z nového Metropolitního 
plánu 
Odstranění funkce produkce v oblasti Vinice odsouhlasilo ZMČ při připomínkování návrhu nového Metropolitního 
plánu. ZMČ bude na svém stanovisku trvat i při projednávání dalších fází Metropolitního plánu. 
 
2. (58b.)  Realizovat ulici Nová Úpická přes pozemek bývalého autosalonu Auto-  Exner 
V současné době není možno ulici Nová Úpická v úseku Českobrodská – Národních hrdinů realizovat. Důvodem 
jsou nevyřešené majetkové vztahy a probíhající soudní spory v této věci. 
 
 3. (53b.)  Okamžité a důsledné kontroly policie na ul. Národních hrdinů – omezit vjezd nákladních aut 
V současné době je MHMP – Odbor dopravních agend vydáno Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích v Praze 14. Toto opatření řeší i snížení nákladní dopravy v MČ Praha – 
Dolní Počernice. 
 
4. (33b.)  Vybudovat klub pro mládež 
S vybudováním klubu pro mládež je počítáno v polyfunkčním domě souboru Bytové domy Dolní Počernice – jih. 
V současné době nemá MČ pro tuto činnost vhodné prostory. 
 
5. (26b.)  Zrehabilitovat statek čp. 4 
Oprava a využití velkostatku čp. 4 je odvislé od rozhodnutí orgánů Hl. m. Prahy. ZMČ pověřuje starostu jednáním 
s novou samosprávou HMP o strategii využití velkostatku čp. 4. Jedná se o dlouhodobou záležitost, neboť 
v současné době při výměně pražské samosprávy není zatím vůle se touto záležitostí zabývat. 
 
6. (23b.)  Navýšit ordinační hodiny praktického lékaře 
Navýšit ordinační hodiny praktického lékaře za současných podmínek není možné. MČ již zajistila podmínky pro 
umístění nových lékařských ordinací v polyfunkčním domě souboru Bytové domy Dolní Počernice – jih. Dále bude 
vedení MČ usilovat o umístění ordinací v připravovaném Domově seniorů. 
 
7. (21b.)  Zřídit více kontejnerů na tříděný odpad 
Počet kontejnerů na tříděný odpad byl již navýšen. ZMČ apeluje na všechny obyvatele MČ aby se v případě 
likvidace tříděného odpadu chovali maximálně úsporně a zodpovědně. 
 
8. (15b.)  Zřídit službu terénního pracovníka pro seniory 
ZMČ pověřuje tajemnici zmapováním situace v této oblasti ve spolupráci s komisí RMČ – KSZB a výsledek tohoto 
šetření projednat v radě MČ. 
 
9. (12b.)  Zlepšit údržbu zámeckého parku – lavičky, koše, sáčky na psí exkrementy, úklid 
Údržba zámeckého parku je zajištěna dodavatelsky. Její zlepšení by znamenalo výrazné navýšení rozpočtu MČ. 
ÚMČ se zaměří na zlepšení údržby parku prostřednictvím pracovní čety ÚMČ. 
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10. (8b.)  Odclonit kontejnery tříděného odpadu 
Pro odclonění kontejnerů na tříděný odpad nemá MČ vhodné majetkové a technické podmínky a dostatek 
finančních prostředků. Z toho důvodu není možno kontejnery na tříděný odpad odcloňovat. Pokud se budou 
obyvatelé MČ chovat při třídění odpadů úsporně a zodpovědně, není třeba kontejnery odcloňovat. 

 
         H: 11/0/3 

 
7. Stanovení politika Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice na volební období 2018 – 22 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   starostu Zbyňka Richtera jako politika Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice na volební 
období 2018 – 2022.        H: 14/0/0 
   
 
8. Hodnotící zpráva MA 21 za rok 2018 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   Hodnotící zprávu Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice v procesu MA 21 za rok 2018. 
    H: 14/0/0 
 
 
9. Akční plán MA 21 na rok 2019 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   Akční plán Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice v procesu MA 21 za rok 2018. 
   H: 14/0/0 
 
 
10. Volba zastupitelů, pověřených k podepisování doložky o platnosti prováděného právního úkonu. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- p o v ě ř u j e   členy ZMČ Praha – Dolní Počernice Danku Exnerovou, Mgr. Jana Šroubka, Štěpánku 
Kratochvílovou a Petra Stránského podepisováním doložky o platnosti prováděného právního úkonu. 
    H: 13/0/1 
 
 
11. Žádost o odkup pozemku parc. č. 944 v k.ú. Dolní Počernice 
 
Starosta přítomné seznámil s žádostí spol. Základní škola Orangery s.r.o. o odkup pozemku parc.č. 944 v k.ú. 
Dolní Počernice podél ul. Českobrodská za účelem využití tohoto pozemku na rozšíření výchovně vzdělávacích 
aktivit této soukromé společnosti, konkrétně na výstavbu objektu se 4 třídami. Funkční využití tohoto pozemku dle 
platného územního plánu výstavbu školského zařízení zde umožňuje. Jedná se o pokračování parčíku „U Váhy“, 
kde si v minulém volebním období ZMČ odsouhlasilo rezervovat tento pozemek pro funkci „parkové prostranství“. 
Tato funkce je na tomto pozemku navržena i v návrhu nového Metropolitního plánu HMP. 
p.Exnerová – požaduje zachovat zelenou plochu, výstavba budovy školy by znamenala velké zatížení pro okolí. 
doc. Poláčková – území je pro školské zařízení nevhodné, dopravní obslužnost by byla velmi složitá. 
JUDr. Kšáda – po převodu pozemku na jiného majitele nelze zaručit jeho funkční využití. 
 
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s o u h l a s í   se záměrem na odprodej pozemku parc. č. 944 o výměře 1140m² v k.ú. Dolní Počernice             
za podmínky jeho využití pro výchovně vzdělávací zařízení. 
- p o ž a d u j e    zveřejnění tohoto záměru obvyklým způsobem  H: 0/12/2 -návrh nebyl přijat  
 
 
 
12. Informace 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
- Zprávu o hospodaření MČ za 1-9 měsíc 2018 
- Zprávu o čerpání dotace příspěvkových organizací – ZŠ a MŠ – za období 1-9/2018, 
- Zápis z jednání Výboru kultury a propagace ze dne 13. 11. 2018, 
- Memorandum o podpoře železniční dopravy MČ Praha 9, Praha 14, Praha 19, Běchovice, Čakovice, Dolní 
Počernice a Satalice, 
- Informace o průběhu řízení o žádosti MČ o svěření pozemku parc. č. 1345 v k.ú. Dolní Počernice do správy MČ, 
- Rozhodnutí Ministerstva kultury o prohlášení objektu čp. 38 „Hostinec Barborka“  za kulturní památku, 
- Opatření obecné povahy – stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 14 - omezení 
nákladní dopravy v MČ, 
- Příkaz starosty č.8/2018 k přípravě rozpočtu na r. 2019 
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13. Dotazy, připomínky, podněty 
 
Ing. Vermach požádal, aby ve vyjádření MČ pro spol. K-inženýring s.r.o. k předložené projektové dokumentaci 
stavby „D0 510 Satalice-Běchovice, zkapacitnění“ byl uveden text „vyjádření MČ k DUR stavby „D0 510 Satalice-
Běchovice, zkapacitnění“ nenahrazuje stanovisko MČ, které vydá v případném územním řízení, pokud bude 
zahájeno.“ 
Starosta se zaručil vložením tohoto textu k přijatému usnesení. 
 
Bylo vysloveno několik protichůdných požadavků na úpravu začátku zasedání. 
 
Ing. Vermach požádal radu, aby se znovu zabývala návrhem vyhlášky o úpravě provozní doby restauračních 
zařízení a vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství s tím, že své konkrétní připomínky 
předloží radě písemně. 
 
 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno ve 21.05 
 
 
zapsala: Moravcová 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  Ing. Tomáš   J í l e k, v.r.                  JUDr. Petr   K š á d a, 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 2. zasedání konaného dne 10. 12.  2018 

 
 

 Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice  
 
1. Projednání podmínek rozpočtového provizoria MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2019 
- s o u h l a s í,    aby MČ Praha – Dolní Počernice hospodařila v r. 2019 až do schválení svého rozpočtu  
na rok 2019 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 2019 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. Zapůjčení fin. prostředků z rezervního fondu MČ na předfinancování stavby „Objekt údržby čp. 25“ 
- s o u h l a s í   s použitím finančních prostředků ve výši 613.119Kč z rezervního fondu MČ                       
na předfinancování projektu „Objekt údržby MČ Praha – Dolní Počernice, snížení energetické náročnosti 
veřejné budovy“, identifikační číslo EIS CZ.05.18/0. 0/0 0/17- 070/0006273.  
 
          
3. Návrh odměn členům ZMČ dle nového nařízení s platností od 1.1.2019 
- s c h v a l u j e    
1. měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice od 1.1.2019 ve výši: 
Zástupce starosty                29 546 Kč 
Člen rady       6 566 Kč 
Předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 3 283 Kč 
Člen výboru zastupitelstva nebo komise rady  2 736 Kč 
Člen zastupitelstva     1 641 Kč 
stanovené nařízením vlády č. 202/2018 Sb., ve znění p.p. 
 

2. v souladu s § 58c zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p., s účinností od 1.1.2019 
starostovi MČ Praha – Dolní Počernice příspěvek z rozpočtu MČ v celkové výši 6000 Kč měsíčně             
na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku a na podporu zdravotních, kulturních a sportovních 
aktivit.  
 
4. Stanovení výborů ZMČ a jejich obsazení 
- s c h v a l u j e    
1. zřízení Kontrolního výboru, Finančního výboru a Výboru kultury a propagace  
2. složení výborů FV a KV o pěti členech.  
3. složení výboru VKP o jedenácti členech. 
     
Kontrolní výbor: 
předseda: Mgr. et Mgr. Petr Hartoš     
členové: 
Ing. Jaroslav Langmajer, Ondřej Sedláček, Mgr. Jana Víchová, Štěpán Trejbal   
tajemník: Eliška Čančíková 
   
Finanční výbor: 
Mgr. Tomáš Jirsák – předseda      
členové: Ing. František Chaloupecký, Ing. Jan Prádler, Danka Exnerová, Ing. Elisaveta Oliveriusová 
tajemník: Ing. Michal Konejl 
    
Výbor kultury a propagace: 
MUDr. Pavel Boček – předseda  
členové: Markéta Brožová, ak.mal. Roman Franta, Ivana Hájková, Ing. Hana Jaklová, Mgr. Tomáš Jirsák,       
PhDr. Dagmar Jílková, Světla Parkanová, Mgr. Markéta Stehlíková, Ing. Martin Šíla, Martina Vondřichová 
tajemník: Vlasta Václavková 
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5. Stavba 510 Satalice- Běchovice, zkapacitnění 
- n e s o u h l a s í   s projektovou dokumentací stavby „D0 510 Satalice-Běchovice, zkapacitnění“ v k.ú. 
Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý Most a Běchovice pro územní řízení z následujících důvodů: 
- p o ž a d u j e: 
a) dopracování protihlukových opatření ve výšce min. 8 m se zaoblením ke středu dálnice, a to jak          
ve středu dálničního tělesa, tak na patě zářezu dálnice z materiálu, který významně absorbuje hluk, tj. 
např. hliníkové panely, užité v k.ú. Dolní Počernice – Štěrboholská radiála, a to již v rámci stavby „D0 510 
Satalice-Běchovice, zkapacitnění“. 
b) navázání realizace souboru staveb na Pražském okruhu, konkrétně stavby 510, 511 Běchovice – D1 a 
přeložky silnice I/12, tj. výhradně společné zprovoznění staveb, 
c) sloučení stavby „D0 510 Satalice-Běchovice, zkapacitnění“ se stavbou „D0 510 PHS na mostě            
přes Počernický rybník“ z důvodu měření hluku z obou staveb jako celku, 
d) zabývat se zodpovědně případnou regionální variantou okruhu kolem Prahy, 
e) v úseku stavby D0 510 stanovit nejvyšší povolenou rychlost 80 km/hod 
f) kolaudaci stávající stavby D0 510 
g) dořešení likvidace znečištěných povrchových vod ze stavby D0 510 
h) dodržování stanovených hlukových limitů (denní - 60 dB, noční - 50 dB) 
 
 
 
6. deset problémů, vygenerovaných z 9.fora MČ a návrh opatření na jejich řešení 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e  návrhy opatření na odstranění problémů, vzešlých z jednání 9. fóra MČ Praha – Dolní 
Počernice: 
 
Nejdůležitější problémy z 9. Fóra potvrzené anketou a návrh na jejich vyřešení. 
 
1. (66b.)  Odstranit funkci „produkce“ (výrobní haly, sklady) z lokality Vinice z nového Metropolitního 
plánu 
Odstranění funkce produkce v oblasti Vinice odsouhlasilo ZMČ při připomínkování návrhu nového Metropolitního 
plánu. ZMČ bude na svém stanovisku trvat i při projednávání dalších fází Metropolitního plánu. 
 
2. (58b.)  Realizovat ulici Nová Úpická přes pozemek bývalého autosalonu Auto-  Exner 
V současné době není možno ulici Nová Úpická v úseku Českobrodská – Národních hrdinů realizovat. Důvodem 
jsou nevyřešené majetkové vztahy a probíhající soudní spory v této věci. 
 
 3. (53b.)  Okamžité a důsledné kontroly policie na ul. Národních hrdinů – omezit vjezd nákladních aut 
V současné době je MHMP – Odbor dopravních agend vydáno Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích v Praze 14. Toto opatření řeší i snížení nákladní dopravy v MČ Praha – 
Dolní Počernice. 
 
4. (33b.)  Vybudovat klub pro mládež 
S vybudováním klubu pro mládež je počítáno v polyfunkčním domě souboru Bytové domy Dolní Počernice – jih. 
V současné době nemá MČ pro tuto činnost vhodné prostory. 
 
5. (26b.)  Zrehabilitovat statek čp. 4 
Oprava a využití velkostatku čp. 4 je odvislé od rozhodnutí orgánů Hl. m. Prahy. ZMČ pověřuje starostu jednáním 
s novou samosprávou HMP o strategii využití velkostatku čp. 4. Jedná se o dlouhodobou záležitost, neboť 
v současné době při výměně pražské samosprávy není zatím vůle se touto záležitostí zabývat. 
 
6. (23b.)  Navýšit ordinační hodiny praktického lékaře 
Navýšit ordinační hodiny praktického lékaře za současných podmínek není možné. MČ již zajistila podmínky pro 
umístění nových lékařských ordinací v polyfunkčním domě souboru Bytové domy Dolní Počernice – jih. Dále bude 
vedení MČ usilovat o umístění ordinací v připravovaném Domově seniorů. 
 
7. (21b.)  Zřídit více kontejnerů na tříděný odpad 
Počet kontejnerů na tříděný odpad byl již navýšen. ZMČ apeluje na všechny obyvatele MČ aby se v případě 
likvidace tříděného odpadu chovali maximálně úsporně a zodpovědně. 
 
8. (15b.)  Zřídit službu terénního pracovníka pro seniory 
ZMČ pověřuje tajemnici zmapováním situace v této oblasti ve spolupráci s komisí RMČ – KSZB a výsledek tohoto 
šetření projednat v radě MČ. 
 
9. (12b.)  Zlepšit údržbu zámeckého parku – lavičky, koše, sáčky na psí exkrementy, úklid 
Údržba zámeckého parku je zajištěna dodavatelsky. Její zlepšení by znamenalo výrazné navýšení rozpočtu MČ. 
ÚMČ se zaměří na zlepšení údržby parku prostřednictvím pracovní čety ÚMČ. 
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10. (8b.)  Odclonit kontejnery tříděného odpadu 
Pro odclonění kontejnerů na tříděný odpad nemá MČ vhodné majetkové a technické podmínky a dostatek 
finančních prostředků. Z toho důvodu není možno kontejnery na tříděný odpad odcloňovat. Pokud se budou 
obyvatelé MČ chovat při třídění odpadů úsporně a zodpovědně, není třeba kontejnery odcloňovat. 

 
          

7. Stanovení politika Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice na volební období 2018 – 22 
- s c h v a l u j e   starostu Zbyňka Richtera jako politika Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice na volební 
období 2018 – 2022.         
   
 
8. Hodnotící zpráva MA 21 za rok 2018 
- s c h v a l u j e   Hodnotící zprávu Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice v procesu MA 21 za rok 2018. 
   
 
9. Akční plán MA 21 na rok 2019 
- s c h v a l u j e   Akční plán Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice v procesu MA 21 za rok 2018. 
 
 
10. Volba zastupitelů, pověřených k podepisování doložky o platnosti prováděného právního úkonu. 
- p o v ě ř u j e   členy ZMČ Praha – Dolní Počernice Danku Exnerovou, Mgr. Jana Šroubka, Štěpánku 
Kratochvílovou a Petra Stránského podepisováním doložky o platnosti prováděného právního úkonu. 
 
 
11. Různé 
- p o v ě ř u j e   RMČ zpracováním vyhodnocení stavu a vhodnosti retardérů na místních komunikacích 
v Dolních Počernicích.      
 
 
 
 
 
 
                    Zbyněk  R i c h t e r, v.r. 

                starosta MČ Praha - Dolní Počernice    


