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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva městské části  Praha - Dolní Počernice 
11. 3. 2019                                                    č. 4 

Přítomni    :    Exnerová, Falc, Hartoš, Jirsák, Jílek, Kratochvílová, Král, Poláčková Šolcová, Richter, Sládek,     
                      Stránský, Vermach 
Omluveni   :   Boček, Kšáda, Šroubek 
Zahájení    :   17.00 hod. 
Ukončení   :   19.40 hod. 

 
Starosta  pověřil Mgr. Jirsáka a Ing. Krále ověřením zápisu z tohoto jednání. 
 
Starosta předložil návrh na stažení bodu č. 8. Návrh na finanční podporu Sokola Dolní Počernice spojenou 
s výchovou mládeže, protože žadatel o podporu neposkytl dostatečné informace a nahrazení bodem č. 8. 
Doplnění člena Výboru kultury a propagace ZMČ Praha – Dolní Počernice    
  H: 9/0/3 

 
ZMČ schválilo program jednání v této podobě: 

1. Návrh rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2019 
2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2020 - 2024 
3. Návrhy rozpočtu ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA na r. 2019 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ 
a MŠ na r. 2020 – 2024    
4. Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA Svatoňovická 587 
5. Záměr na prodej části pozemku parc. č. 1523 v k.ú. Dolní Počernice 
6. Žádost na odejmutí pozemků parc. č. 1603/2, 1603/5, 1603/20 a 1460/10 vše v k.ú. Dolní Počernice 
ze svěřené správy MČ Praha – Dolní Počernice do výlučného vlastnictví Hl. m. Prahy 
7. Žádost o změnu ÚP SÚHMP – odstranění výstavby nového Dětského domova ze seznamu veřejně 
prospěšných staveb na pozemcích, určených pro výstavbu nové ZŠ 
8. Doplnění člena Výboru kultury a propagace ZMČ Praha – Dolní Počernice 
9. Informace 
10. Dotazy, připomínky, podněty   H: 9/0/3 

 
Starosta, jako předkladatel prvních bodů programu, předal vedení zasedání Ing. Královi. 
 
1. Návrh rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2019 
 
Starosta stručně okomentoval podklady, které byly členům ZMČ rozeslány a upozornil především na podrobné 
rozpracování návrhu rozpočtu v tzv. pracovních verzích, které měli všichni členové ZMČ k dispozici. Návrh 
rozpočtu byl řádně ve stanoveném termínu zveřejněn s konstatováním, že veřejnost, ani nikdo jiný se                 
ke zveřejněnému návrhu rozpočtu nevyjádřil. Součástí předloženého návrhu je stav účelového fondu 
zaměstnanců ÚMČ včetně návrhu jeho využití na r. 2019. Následně přečetl návrh usnesení k tomuto bodu. 
 
Ing. Vermach předložil protinávrh ve znění: 
ZMČ souhlasí s návrhem rozpočtu s následujícími úpravami: 
I. nové položky 
do rozpočtu budou začleněny nové položky: 
- pro řešení stavby dálnice SOKP 510 a 511 (monitoring životního prostředím, odborné posudky, oponentury) – 
položka IA 
- pro řešení územního rozvoje (dtto) – položka IB 
II. stávající položky 
6 Běžné výdaje 
Doprava 
- navýšit v pol. 5171 opravy (zpomalovací prahy V Záhorském, Hrabačovská, drobné opravy – Podkrkonošská, 
V Záhorském atd.) o částku 210 tis. z kapitoly místní správa a 100 tis. z kapitoly pohřebnictví, 
Kultura 
- 5021 pracovní dohody OON – snížit o 17 tis. – přesunout na IA 
- 5175 pohoštění – snížit o 18 tis. – přesunout na IA 
Zpravodaj 
- snížit o 60 tis. – přesunout na IA 
Zájmová činnost v kultuře – infocentrum 
- souhrnně snížit o 250 tis. – přesunout na IA 
Kultura SPOZ 
- snížit o 25 tis. – přesunout do kapitoly tělovýchovná činnost 
Tělovýchovná činnost 
- navýšit o 25 tis. z kapitoly kultura SPOZ 
Pohřebnictví 
- snížit o 200 tis. – přesunout 100 tis. do kapitoly doprava a 100 tis. na IB 
Komunální služby 
- snížit o 200 tis. – přesunout na IB 
Ostatní soc. pomoc zdravotně postiženým 
- navýšit o 100 tis. z klubu důchodců a 100 tis. z PD stavby čp. 366 
Klub důchodců 
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- lázně snížit na 100 tis. – převést na ostatní soc. pomoc zdravotně postiženým 
Místní správa 
- 5011 snížit nárůst mezd v celkovém součtu dotčených položek o 150 tis. a převést na kapitolu doprava 
- 5137 drobný dlouhodobý majetek – snížit o 60 tis. a převést do kapitoly doprava 
B Kapitálové výdaje 
Komunální služby 
6121 Projekt k domu čp. 366 – snížit o 500 tis. a z toho 100 tis. převést do kapitoly Ostatní soc.pomoc zdravotně 
postiženým a 425 tis. převést do běžných výdajů do kapitoly Ostatní činnost 5901 rezerva RMČ. 
 
Někteří zastupitelé vyjádřili politování, že Ing. Vermach neposkytl svůj návrh předem, takže nebylo možno se 
s ním lépe seznámit. Takto je obtížné jej posoudit. 
V diskusi p. Stránský vysvětlil navrženou částku investičních nákladů v kapitole „pohřebnictví“, kde je zařazena 
např. oprava hrobu padlých ve II. sv. válce, oprava dělící zdi se zřízením dalších skříněk pro kolumbárium, oprava 
márnice, kdy tyto investice byly již několik let odsouvány. 
Starosta konstatoval, že považuje předložený návrh Ing. Vermacha za zcela destruktivní vůči předloženému 
návrhu rozpočtu, což vzápětí potvrdil Ing. Konejl, vedoucí ek.odd. ÚMČ, jako zpracovatel tohoto předkladu. 
Následně bylo přistoupeno k hlasování o tomto protinávrhu usnesení Ing. Vermacha. 
        H: 3/7/2 – návrh nebyl přijat 
Poté bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu usneseni: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e  
1) 
a) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2019 v hlavní činnosti: 
objem příjmů      23 324 000 Kč  
objem výdajů      25 277 000 Kč 
saldo příjmů a výdajů                 -  1 953 000 Kč  
financování (saldo tř. 8)       1 953 000 Kč 
 
 b) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2019 v hospodářské činnosti: 
výnosy       10 042 000  Kč 
náklady         6 642 000 Kč 
hospodářský výsledek       3 400 000 Kč  
zapojeno do rozpočtu MČ na rok 2019 (pol. 4131)    4 700 000 Kč 
zisk z předcházejících let 
 
2)      rozpočet účelového fondu zaměstnanců MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2019.  

 Plánované příjmy: zůstatek z r. 2018   163 059,41   

  2.5 % odvod mezd z HČ  231 600,00  

  příjmy na úrocích     200,00  

  příjmy celkem   394 859,41   
 
Plánované výdaje: příspěvek zaměstnavatele do PF  45 600,00  

  příspěvek na stravování  124 000,00  

  poplatek spořitelně   400,00  

  dárkové poukázky Velikonoce, Vánoce 45 000,00  

  výdaje celkem   215 000,00  
        

 Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2019                                    179 859,41 Kč. 

        H: 8/2/2   Z: starosta 
 
 
2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2020 – 2024 
 
Starosta konstatoval, že Rada HMP schválila svým usnesením č. 1316 ze dne 5.6. 2018 Zásady pro sestavení 
střednědobého výhledu rozpočtu městských částí na roky 2020 – 2024. Povinnost sestavovat střednědobý výhled 
rozpočtu je dána § 2 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e  Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2020 – 2024  
 

H: 11/0/1  Z: starosta 
 
 
3. Návrhy rozpočtu ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA na r. 2019 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a 
MŠ na r. 2020 – 2024    
 
Starosta konstatoval, že na základě zákona č. 24/2017 ze dne 7.1. 2017 je povinností ZMČ projednat jak 
rozpočet, tak střednědobý výhled rozpočtu našich příspěvkových organizací. Předložené materiály byly 
zpracovány vedením obou škol, projednány RMČ a FV ZMČ bez připomínek s doporučením jejich schválení 
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ZMČ. Je nutno podotknout, že v posledních letech nemáme s hospodařením našich příspěvkových organizací 
problémy a obě hospodaří v kladných číslech. 
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice  
- s c h v a l u j e 

1) Rozpočet ZŠ Národních hrdinů 70 na rok 2019 
2) Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Národních hrdinů 70 na roky 2020 – 2024 
3) Rozpočet MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na rok 2019 
4) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na roky 2020 –2024 

 
H: 12/0/0  

 
 
4. Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA Svatoňovická 587 
 
Starosta předložil ke schválení dodatky ke zřizovacím listinám našich příspěvkových organizací – ZŠ a MŠ, které 
jsou zpracovány každoročně na základě nového stavu majetku, který by vygenerován inventurami obou 
organizací. Do zřizovacích listin se zařazuje majetek, který příspěvková organizace obdržela od svého zřizovatele 
bezplatným převodem do užívání nebo jej nakoupila z dotace od MČ Praha – Dolní Počernice.  
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e 

1) Dodatek č. 11 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Národních hrdinů 70, 

Praha 9 – Dolní Počernice 

2) Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola DUHA, Svatoňovická 

587, Praha 9 – Dolní Počernice 

                     H: 12/0/0 

 
 
 
Ing. Král předal vedení schůze starostovi, aby mohl předložit další body jednání. 
 
5. Záměr na prodej části pozemku parc. č. 1523 v k.ú. Dolní Počernice 
 
Ing. Král předložil žádost pana Kořenského, nového vlastníka nemovitosti čp. 62 v Rudníkovské ul., o odkoupení 
části pozemku parc.č. 1573 v k.ú. Dolní Počernice - část chodníku o výměře cca 25 m² který je v těchto místech 
dostatečně široký, avšak linie oplocení netvoří přímku. Záměrem žadatele je zřejmě hranici svého pozemku 
napřímit. Podle vyjádření pana Kořenského je jeho záměrem rekonstruovat stávající RD a přistavět skladové 
prostory za účelem jeho podnikání v oblasti brzdových systémů automobilů. Předmětem tohoto bodu je pouze 
záměr na prodej výše uvedeného pozemku, který RMČ doporučila. 
Zástupci sousedů  - mají obavy ze zvýšené dopravní zátěže a hluku v souvislosti s realizací podnikatelského 
záměru p. Kořenského. 
Z diskuse vyplynulo, že otázka prodeje pozemku nemůže nijak ovlivnit realizaci podnikatelského záměru maj itele 
nemovitosti, neboť platný Územní plán tento záměr v dané lokalitě umožňuje. 
Ing. Vermach – není důvod prodávat pozemky veřejného prostoru, vyzval přítomné majitele sousedních pozemků, 
aby se přihlásili do stavebního řízení jako účastníci, aby mohli toto řízení svými argumenty ovlivnit. 
Ing. Král přednesl návrh usnesení k tomuto bodu. 
Ing. Vermach předložil protinávrh, o kterém bylo hlasováno: 
 
ZMČ Praha – Dolní Počernice 
- nesouhlasí se záměrem na prodej části pozemku parc. č. 1523, 
- souhlasí se záměrem přípravy regulačního plánu v oblasti Vinohrad.                    H: 4/3/5- návrh nebyl přijat 
 
Bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu usnesení: 
 
ZMČ Praha – Dolní Počernice 
schvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 1523 dle předloženého plánku za tržní cenu, nejméně však za 
cenu, stanovenou cenovou mapou v této oblasti (6070Kč/m²). 
pověřuje RMČ provedením všech úkonů, k uskutečnění tohoto záměru a předložením kupní smlouvy k jejímu 
projednání v ZMČ.              H: 6/4/2 – návrh nebyl přijat 
 
    
 
6. Žádost na odejmutí pozemků parc. č. 1603/2, 1603/5, 1603/20 a 1460/10 vše v k.ú. Dolní Počernice        
ze svěřené správy MČ Praha – Dolní Počernice do výlučného vlastnictví Hl. m. Prahy. 
 
Při kontrole, prováděné naším majetkovým oddělením bylo zjištěno, že v oblasti PP Xaverovský háj se ještě 
nacházejí pozemky, které má ve svěřené správě naše MČ, a bylo by tedy vhodné, v rámci scelení správy majetku 
v Xaverovském háji ve prospěch Hl.m.Prahy, předložit návrh na odejmutí výše uvedených pozemků ze svěřené 
správy MČ Praha – Dolní Počernice do vlastnictví Hl. m. Prahy. Údržba svěřených pozemků by pro MČ 
znamenala nadbytečné náklady. Pro HMP se jedná o zanedbatelné navýšení nákladů na údržbu, kterou již 
provádí na svých okolních pozemcích. 
doc. Poláčková upozornila na zanedbávanou údržbu pozemků v Dolních Počernicích ze strany Hl.m.Prahy. 
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Ing. Král naopak uvedl velmi dobrou zkušenost se zajišťováním údržby pozemků ve správě HMP v oblasti 
V Záhorském. 
Ing. Vermach – proč nabízíme odsvěření, když o to HMP nežádá, odsvěřením se znesnadňuje pozice MČ při 
případném povolovacím řízení staveb na pozemcích sousedních 
Starosta – odsvěření se např. velmi osvědčilo v případě Velkého počernického rybníka, kdy MČ nebyla schopná 
zajistit fin. prostředky na jeho údržbu. 
Z diskuse vyplynulo, že v případě potřeby si HMP dokáže svěřené pozemky získat zpět do výlučného vlastnictví. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s o u h l a s í    s podáním žádosti na MHMP na odejmutí pozemků parc. č. 1603/2, 1603/5, 1603/20 a 
1460/10 vše v k.ú. Dolní Počernice ze svěřené správy MČ Praha-Dolní Počernice do výlučného vlastnictví 
Hl. m. Prahy.        H: 8/3/1   Z: starosta 
 
 
Po té se Ing. Král ujal vedení zasedání. 
 
7. Žádost o změnu ÚP SÚHMP – odstranění výstavby nového Dětského domova ze seznamu veřejně 
prospěšných staveb na pozemcích, určených pro výstavbu nové ZŠ 
 
Starosta přítomné informoval, že v průběhu územního řízení na výstavbu nové základní školy v Dolních 
Počernicích bylo zjištěno, že pozemky, určené v územním plánu pro funkci školství jsou v seznamu veřejně 
prospěšných staveb určeny pro výstavbu dětského domova. Nepodařilo se zjistit kdy se tak stalo a kdo tento 
zápis inicioval. Je však nezbytné tento zápis ze seznamu vyřadit, aby mohlo řízení pokračovat. Je tedy třeba, aby 
MČ podala žádost o změnu územního plánu HMP, spočívající v odstranění výstavby DD ze seznamu Veřejně 
prospěšných staveb na pozemcích, se kterými naše MČ již dlouhodobě počítá s výstavbou nové ZŠ. Ředitel DD 
starostovi potvrdil, že výstavba nové budovy neodpovídá současným programům péče o děti v DD, takže o ni 
není zájem. Není známo, že by existovaly jakékoli závazky MČ v souvislosti s výstavbou budovy DD. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice  
s o u h l a s í  a  p o ž a d u j e,  aby byla ze seznamu veřejně prospěšných staveb v rámci SÚHMP 
odstraněna výstavba Dětského domova pod položkou VPS 34/VS/22 Dolní Počernice-dětský domov. 
        H: 12/0/0  Z: starosta 
 
 
8. Doplnění člena Výboru kultury a propagace ZMČ Praha – Dolní Počernice 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
bere na vědomí odstoupení z funkce člena Výboru kultury a propagace ZMČ Praha-Dolní Počernice        
paní Martiny Vondřichové, 
- v o l í   za člena Výboru kultury a propagace ZMČ  Praha-Dolní Počernice paní Hanu Jirsákovou. 
        H: 11/0/1 
 
 
9. Informace 
 
ZMČ vzalo na vědomí: 
- Zpráva o hospodaření MČ v r. 2018 
- Čerpání dotace ZŠ a MŠ v r. 2018 
- Zápis z jednání ze dne 23.1.2019 „Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029“ 
 
- Zápis z jednání FV ZMČ + vyjádření JUDr. Baladové k tomuto zápisu 
k tomuto bodu vystoupil Mgr. Jirsák, předseda FV ZMČ, který požádal, aby byl zápis jednání FV ZMČ příště 
projednán před tím, než se ZMČ bude věnovat otázkám, v něm zmiňovaným. 
Starosta – slíbil takový postup. 
Mgr. Jirsák vysvětlil důvody, které výbor vedly k předložení svého návrhu usnesení ke schválení ZMČ. Seznámil 
zastupitele stručně s historií problému a zdůraznil, že FV ZMČ považuje současný stav z finančního hlediska za 
alarmující vzhledem k výši dluhu přes 6 mil Kč a době řešení přes 10 let. Navrhované usnesení není kritikou 
JUDr. Baladové, ale zdůrazňuje potřebu se této otázce věnovat prioritně. Právní stránku by měl posoudit i KV. 
p. Stránský upozornil na předložené vyjádření JUDr. Baladové k závěrům FV ZMČ, které považuje za dostatečné 
osvětlení situace ohledně užívání pozemků MČ pod čerpací stanicí v ul. Českobrodská spol. NATURAL, s.r.o. a 
následně spol. Stavba a Transport, s.r.o. a průběžného vymáhání plateb za užívání těchto pozemků. 
Starosta – v minulosti bylo několikrát prokázáno, že není možné tento proces jakkoliv urychlit a vzájemnou 
dohodou ukončit. Nikdy v průběhu tohoto letitého sporu nebyla pochybnost o kvalitě práce JUDr. Baladové. 
p. Exnerová – jako člen FV ZMČ upozornila, že návrh FV ZMČ byl zpracován bez možnosti seznámit se 
s názorem JUDr. Baladové, vysvětlení JUDr. Baladové považuje za uspokojivé. 
 
Bylo hlasováno o ukončení diskuse  H: 11/0/1 
a bylo přistoupeno k hlasování o předložených usnesení: 
 
ZMČ pověřuje radu MČ zajištěním právního zastoupení speciálně pro věc pronájmu nemovitého majetku spol. 
Natural a dalších dotčených subjektů např. Stavba a transport.  H: 3/2/7 – návrh nebyl přijat 
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ZMČ pověřuje KV ZMČ, aby se zabýval pronájmem nemovitého majetku spol. Natural a dalších dotčených 
subjektů např. Stavba a transport.      H: 7/0/5 – návrh nebyl přijat 
 
 
       
10. Dotazy, připomínky, podněty 
 
p. Stránský informoval o rozhodnutí MHMP o odsunutí vyhlášení 46. výzvy operačního programu Praha-pól růstu 
ČR na neurčito. Jedná se o výzvu, která nabízela možnost získání fin.prostředků na rekonstrukci čp. 366. 
doc. Poláčková požádala starostu o odpověď na své dotazy zaslané 7. března 2019. 
o.starosta – nebylo možné se před zasedáním ZMČ věnovat dotazům doc. Poláčkové, bude zodpovězeno později 
písemně. 
doc. Poláčková - proč jednáte o monitoringu ŽP v souvislosti se zkapacitněním stavby 510 a požádala o přizvání 
k budoucím jednáním o 510 jakožto zástupce obyvatel Vinice. 
o. starosta – doc. Poláčkovou k jednáním nepotřebuje, o schůzku požádala spol. Ekola, zda by mohla přijít 
představit určitý postup při monitorování ŽP stavby 510. Schůzky se za MČ zúčastnili starosta, Ing. Král a Mgr. 
Šroubek. O této neformální schůzce byl zhotoven spol. Ekola zápis, který byl následně rozeslán členům ZMČ. 
Ing. Král připomněl, že je třeba zohlednit zájmy celé městské části a je tedy důležité, aby byla doprava 
prostřednictvím propojení stavby 510 na 511 z Počernic odkloněna na D1 co nejrychleji. 
Ing. Vermach předložil návrh usnesení: 
ZMČ žádá starostu, aby k jednání o stavbě 510 přizval doc. Poláčkovou H: 5/1/6 – návrh nebyl přijat 
Ing. Vermach za sebe požádal starostu o zajištění účasti doc. Poláčkové na jednáních ohledně stavby 510. 
Upozornil, že je třeba Ekolu upozornit, že hladiny akustického tlaku jsou v oblasti stavby 510 překračovány již 
v současné době před zkapacitněním 510, o čemž byla MČ informována z podkladů ŘSD již v říjnu a znovu na 
prosincovém jednání ZMČ. Dotaz, proč se MČ místo vymáhání plnění stanovených limitů, dotazuje na postup 
v případě neplnění limitů, nebyl zodpovězen. Ing. Vermach žádá doplnění zápisu jednání ze 4. února 2019. 
 
Ing. Vermach předložil několik dotazů na členy RMČ 
1. komerční zóna Dubeč – je třeba zajistit zapracování požadavků MČ do připravované změny ÚP, která je 
k dispozici na IPRu. 
o.starosta – jedná se o změnu č. 2883, dle informace z IPRu jednání není ve fázi, kdy by se měla ke změně 
vyjadřovat naše MČ, k tomu budeme v rámci projednávání  změn ÚP vyzváni. 
2. na úřadě v Uhříněvsi leží PD pro územního řízení ke stavbě 511, z které vyplývá ze MČ Praha-Dolní Počernice 
není účastníkem řízení. Je třeba zajistit, aby se tímto účastníkem stala, aby mohla hájit své zájmy. Předložil návrh 
usneseni: 
ZMČ žádá pověřený stavební úřad stavbou SOKP 511, aby MČ Praha-Dolní Počernice byla vzata do územního 
řízení jako jeho účastník.       H: 6/0/6 – návrh nebyl přijat 
3. se dotazuje, zda je dokumentace k výstavbě nové budovy školy k dispozici k nahlédnutí s možností pořizovat 
kopie. 
o. p.Stránský – dokumentace je k nahlédnutí na stavebním odd. ÚMČ a je možno pořizovat kopie. Orgány MČ se 
k PD již vyjádřily. 
4. RMČ 9.5 – proč byly navýšeny náklady na inženýring v zámeckém parku 
o. p.Stránský – navýšení vyplynulo z požadavků památkářů, správce toků a dalších dotčených orgánů v průběhu 
stavby. 
5. RMČ 9.3 – k žádosti spol. Omicron-K, s.r.o. připomněl slib starosty zabezpečit výsledky kontrol z ČOV, které 
jsou vypouštěny do rybníka 
o. starosta – v dané věci přišlo na úřad oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání na 25.3.2019     
na úřad MČ Praha 14, po tomto termínu bude ZMČ informováno. 
ing. Vermach žádá o zaslání výsledků kontrol 
6. RMČ 10.11 – zvážit znovu možnost alespoň úpravy výšky retardérů v ul. V Záhorském 
o. Ing. Král – retardéry jsou velmi účinné s ohledem na omezení rychlosti projíždějících aut 
7. RMČ 10.9 – jaký je podíl MČ na požadovaných dotacích 
o. starosta – při žádostech o dotace od MHMP není podíl MČ požadován, je však výhodné, když MČ prokáže, že 
se na investici finančně podílí. U projektů EU je spoluúčast MČ povinná. 
8. RMČ  10.6 – cena 450 tis. Kč za projektovou dokumentaci – proč tak vysoká cena? 
o. Ing. Král – zhotovitel byl vybrán v rámci otevřeného výběrového řízení – cena byla oproti další nabídce 
poloviční. 
9. RMČ 10.5 – co obsahuje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo k provedení stavby „Rehabilitace zámeckého parku 
v Dolních Počernicích – 3. část“ se spol. INGBAU CZ s.r.o..  
o. starosta – dodatek se týká řešení vícenákladů dané stavby. 
10. RMČ 11.1 – jak bylo Mgr. Šantlovi odpovězeno a zda bylo požádáno o snížení rychlosti na stavbě 510 
o. starosta – Mgr. Šantlovi byl odeslán zápis z jednání s Ekolou, požadavek na snížení rychlosti nebyl dosud 
odeslán, bude zajištěno. 
11. RMČ 13.9 – co bylo předmětem návrhu p. R. Novotné na využití „infocentra“ 
o. starosta – pracovníci úřadu byli vyzvání, aby předložili své náměty na budoucí využití objektu bývalého 
„infocentra“, návrh p. Novotné se týkal komerčního využití objektu, což lze realizovat pouze pronájmem 
nebytových prostor tohoto objektu. 
 
doc. Poláčková upozornila na poškozenou lavičku na zastávce MHD „U počernického rybníka“ ve směru            
do centra a nepořádek podél mostu přes rybník. Dále požádala o zřízení přechodu pro chodce ze zastávky MHD 
„U počernického rybníka“ ve směru z centra na protější chodník. 
 



 6 

 

p. R. Novotná požádala zda je možné předložit spolu s PD na novou školu i varianty, o kterých se v PD hovoří. 
o. starosta – úřad se pokusí tyto varianty získat. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 19.40 
Další termín zasedání – nejpozději 10. 6. 2019, kdy hlavním bodem jednání bude Závěrečný účet MČ za r. 2018. 
 
zapsala: Moravcová 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  Mgr. Tomáš  J i r s á k, v.r.  Ing. Miloslav  K r á l. 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 4. zasedání konaného dne 11. 3.  2019 

 
 
 

 Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice  
 
1. Návrh rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2019 
 
- s c h v a l u j e  
1) 
a) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2019 v hlavní činnosti: 
objem příjmů      23 324 000 Kč  
objem výdajů      25 277 000 Kč 
saldo příjmů a výdajů                 -  1 953 000 Kč  
financování (saldo tř. 8)       1 953 000 Kč 
 
 b) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2019 v hospodářské činnosti: 
výnosy       10 042 000  Kč 
náklady         6 642 000 Kč 
hospodářský výsledek       3 400 000 Kč  
zapojeno do rozpočtu MČ na rok 2019 (pol. 4131)    4 700 000 Kč 
zisk z předcházejících let 
 
2)      rozpočet účelového fondu zaměstnanců MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2019.  

 Plánované příjmy: zůstatek z r. 2018   163 059,41   

  2.5 % odvod mezd z HČ  231 600,00  

  příjmy na úrocích     200,00  

  příjmy celkem   394 859,41   
 
Plánované výdaje: příspěvek zaměstnavatele do PF  45 600,00  

  příspěvek na stravování  124 000,00  

  poplatek spořitelně   400,00  

  dárkové poukázky Velikonoce, Vánoce 45 000,00  

  výdaje celkem   215 000,00  
        

 Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2019                                    179 859,41 Kč. 

         
 
 
2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2020 – 2024 
 
- s c h v a l u j e  Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2020 – 2024  
 
 
 
 
3. Návrhy rozpočtu ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA na r. 2019 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a 
MŠ na r. 2020 – 2024    
 
- s c h v a l u j e 

5) Rozpočet ZŠ Národních hrdinů 70 na rok 2019 
6) Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Národních hrdinů 70 na roky 2020 – 2024 
7) Rozpočet MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na rok 2019 
8) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na roky 2020 –2024 

 
 
 
 
4. Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA Svatoňovická 587 
 
- s c h v a l u j e 

3) Dodatek č. 11 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Národních hrdinů 70, 

Praha 9 – Dolní Počernice 

4) Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola DUHA, Svatoňovická 

587, Praha 9 – Dolní Počernice 
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5. Žádost na odejmutí pozemků parc. č. 1603/2, 1603/5, 1603/20 a 1460/10 vše v k.ú. Dolní Počernice        
ze svěřené správy MČ Praha – Dolní Počernice do výlučného vlastnictví Hl. m. Prahy. 
 
- s o u h l a s í    s podáním žádosti na MHMP na odejmutí pozemků parc. č. 1603/2, 1603/5, 1603/20 a 
1460/10 vše v k.ú. Dolní Počernice ze svěřené správy MČ Praha-Dolní Počernice do výlučného vlastnictví 
Hl. m. Prahy.         
 
 
 
6. Žádost o změnu ÚP SÚHMP – odstranění výstavby nového Dětského domova ze seznamu veřejně 
prospěšných staveb na pozemcích, určených pro výstavbu nové ZŠ 
 
s o u h l a s í  a  p o ž a d u j e,  aby byla ze seznamu veřejně prospěšných staveb v rámci SÚHMP 
odstraněna výstavba Dětského domova pod položkou VPS 34/VS/22 Dolní Počernice-dětský domov. 
 
 
 
7. Doplnění člena Výboru kultury a propagace ZMČ Praha – Dolní Počernice 
 
bere na vědomí odstoupení z funkce člena Výboru kultury a propagace ZMČ Praha-Dolní Počernice        
paní Martiny Vondřichové, 
- v o l í   za člena Výboru kultury a propagace ZMČ  Praha-Dolní Počernice paní Hanu Jirsákovou. 
 
 
 
 
 
                    Zbyněk   R i c h t e r, v.r. 

                   starosta MČ Praha - Dolní Počernice    


