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Zápis  
ze zasedání Zastupitelstva městské části  Praha - Dolní Počernice 

30. 9. 2019                                                    č. 8 

Přítomni    :    Boček, Hartoš, Jirsák, Jílek, Kratochvílová, Král, Kšáda, Poláčková Šolcová, Richter,  
                      Sládek, Stránský, Šroubek, Vermach 
Omluveni   :  Exnerová, Falc 
Hosté      :   Ing. arch. Šváb, zástupce projektanta a investora – spol. Galstian&Galstian Group s.r.o  
Zahájení    :   17:05 hod. 
Ukončení   :   20:25 hod. 

 
Starosta pověřil MUDr. Bočka a Mgr. Šroubka ověřením zápisu z tohoto jednání. 
 
Starosta předložil návrh programu 8. zasedání ZMČ včetně návrhu na rozšíření programu. 
p. Stránský navrhl přesun bodů v programu jednání z důvodu jejich návaznosti. 
 
ZMČ schvaluje přesunutí bodu navrženého programu č. 3 Návrh na změnu ÚP - Veřejně prospěšná 
stavba ul. Nová Úpická před bod č. 1.    H: 10/0/2 
 
ZMČ schvaluje doplnění programu o bod č. 9. Doplnění usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice č. 2.7 
ze dne 10.12. 2018.      H: 8/0/4 
 
ZMČ schválilo program jednání v této podobě: 

1. Návrh na změnu ÚP - Veřejně prospěšná stavba ul. Nová Úpická 

2. Projednání dopravní obslužnosti projektu Nová Úpická – lokalita C 

3. Kupní smlouva - úplatný převod komunikací a ostatních ploch od spol.   

    Galstian&Galstian Group s.r.o., 

4. Návrh na změnu ÚP na pozemku 1435/8 v k. ú. Dolní Počernice 

5. Žádost o prominutí zbylé částky půjčky Sokolu Dolní Počernice z.s. 

6. Svěření pozemků – zahrádkářská kolonie Martiňák 

7. Poskytnutí finančních prostředků p. Rathuskému formou veřejnoprávní smlouvy 

8. Zřízení příspěvkové organizace| MČ pro oblast kultury – OÁZA 

9. Doplnění usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice č. 2.7 ze dne 10.12. 2018 
10. Informace 

11.Dotazy, připomínky, podněty     H: 11/0/1 

 
 
1. Návrh na změnu ÚP - Veřejně prospěšná stavba ul. Nová Úpická 

Starosta přítomné seznámil s vleklými problémy, které způsobily, že dosud není realizována část 
komunikace ul. Nová Úpická s výjezdem na ul. Národních hrdinů. Proto rada MČ svým usn. č. 25.10 
ze dne 18. 6. 2019 schválila podání žádosti o změnu územního plánu, která spočívá v prohlášení ulice 
Nová Úpická v celé její délce za veřejně prospěšnou stavbu s tím, že návrh na podání žádosti o tuto 
změnu ÚP musí být ještě doplněn o usnesení ZMČ a vyjádřením Odboru ochrany prostředí MHMP, o 
které již naše MČ požádala. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   záměr na pořízení změny územního plánu Sídelního útvaru Hl. m. Prahy, který 
spočívá ve vymezení funkce veřejně prospěšné stavby (VPS) za účelem realizace komunikace 
Nová Úpická na pozemcích parc. č. 1326,1328/12, 1328/24, 1328/25, 1329/4, 1493/1, 1587/13, 
1613/2 a 1613/3 a případně dalších, vše v k.ú Dolní Počernice zkráceným postupem 
v samostatném řízení. Podnět na tuto změnu je již evidován na UZR MHMP pod číslem 274/19.  

H: 12/0/0  Z: starosta 
 
 
2. Projednání dopravní obslužnosti projektu Nová Úpická – lokalita C 

 

Mgr. Šroubek předložil žádost spol. Galstian&Galstian  Group s.r.o. o opětovné projednání návrhů    

na dopravní obslužnost projektu Nová Úpická, lokalita C. V této věci již minulé zastupitelstvo přijalo 

usnesení č. 23.1 ze dne 11. 6. 2018, kterým připouští dopravní obsluhu lokality C pouze přímým 

napojením ul. Nová Úpická na ul. Národních hrdinů. RMČ svým usnesením č. 36.7 ze dne 17.9, 2019 

preferuje předloženou variantu č. 6 jako dočasné řešení dopravní obslužnosti lokality C při vědomí, že 

konečné rozhodnutí bude vydáno zastupitelstvem. 
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Ing. arch. Šváb přítomné seznámil s důvody pro hledání variant dopravní obslužnosti projektu Bytový 
dům Nová Úpická – lokalita C, kdy se ani ze strany investora nepodařilo dosáhnout žádné dohody s 
majitelem pozemku u výjezdu do ul. Národních hrdinů, která by umožnila dobudování komunikace ul. 
Nová Úpická, která by zajistila dopravní obslužnost této lokality dle stanovených podmínek. 
 
V následné diskusi upozornili majitelé staré zástavby v ul. U Konečné na to, že současné zatížení této 
komunikace dopravou z dokončené lokality A značně narušuje statiku jejich domů. 
V této věci bylo konstatováno, že je nezbytné, aby se se svými nároky obraceli na investora stavby, 
který je za škody způsobené stavbou zodpovědný. 
Ing. Vermach – není důvod projednávat jakékoliv varianty, je třeba trvat na přijatém usnesení           
z r. 2018. 
JUDr. Kšáda – je třeba, aby si problémy s dopravní obslužností řešil investor sám bez součinnosti MČ, 
která by měla trvat na svém dříve přijatém usnesení. 
Ing. Král – považuje za možné přistoupit na jednu z variant dočasného řešení dopravní obslužnosti    
doby vybudování komunikace ul. Nová Úpická. 
p. Stránský – lze uvažovat pouze o variantě, která by umožnila vjezd pouze rezidentům dané lokality. 
Mgr. Šroubek – bylo by možné uvažovat o dopravní obslužnosti lokality C z ul Národních hrdinů 
s využitím komunikace, která v současné době slouží k obsluze stavby. 
Po té byla diskuse ukončena hlasováním o jejím ukončení  H: 9/0/4 
 
Po krátké přestávce bylo přistoupeno k hlasování o jednotlivých částech navrženého usnesení: 
 
1. ZMČ Praha – Dolní Počernice 
    - ruší své usnesení č. 23.1 ze dne 11.6. 2018, 
    - souhlasí s dočasným řešením dopravní obsluhy projektu Bytový dům Nová Úpická - lokalita C                 
      dle varianty č. 7a)      H: 0/7/6 – návrh nebyl přijat 
 
2. ZMČ Praha – Dolní Počernice 
    - ruší své usnesení č. 23.1 ze dne 11.6. 2018, 
    - souhlasí s dočasným řešením dopravní obsluhy projektu Bytový dům Nová Úpická - lokalita C                 
      dle varianty č. 7b)      H: 0/7/6 – návrh nebyl přijat 
 
1. ZMČ Praha – Dolní Počernice 
    - ruší své usnesení č. 23.1 ze dne 11.6. 2018, 
    - souhlasí s dočasným řešením dopravní obsluhy projektu Bytový dům Nová Úpická - lokalita C                 
      dle varianty č. 6      H: 0/6/7 – návrh nebyl přijat 
 

Na základě tohoto hlasování zůstává v platnosti usn. ZMČ č. 23.1. ze dne 11. 6. 2018 ve znění: 

ZMČ považuje za přípustné pouze dopravní řešení lokality s přímým napojením ulice Nová Úpická    

na ulici Národních hrdinů.     

 

 

 

3. Kupní smlouva - úplatný převod komunikací a ostatních ploch od spol. Galstian&Galstian 

Group s.r.o., 

Ing. Král informoval o skutečnosti, kdy nebyly k 31.12. 2018 naplněny podmínky Smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní na převod pozemků a ostatních ploch od spol. Galstian&Galstian Group s.r.o. v lokalitě 
A projektu Rodinné domy Nová Úpická, na základě které tato smlouva zanikla. Proto je předkládána 
ZMČ Kupní smlouva nová.  
Ing. Vermach – v podkladech chybí Soupis vad a nedodělků. 
Ing. Král – stavba byla zkolaudována, ale dosud nemohlo dojít k převzetí díla a tedy ani k soupisu 
zjištěných vad a nedodělků. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   Kupní smlouvu na převod pozemků a ostatních ploch projektu Rodinné domy 
Nová Úpická-lokalita A, specifikovaných v této smlouvě od spol. Galstian&Galstian  Group 
s.r.o. na MČ Praha – Dolní Počernice za cenu 1000 Kč.  

H: 9/0/4  Z: starosta 
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4. Návrh na změnu ÚP na pozemku 1435/8 v k. ú. Dolní Počernice 

Starosta přítomné seznámil s návrhem spol. STROMBOLI s.r.o., ke kterému je třeba doplnit vyjádření 
ZMČ před jeho odesláním příslušnému odboru Magistrátu hl.m.Prahy. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- n e s o u h l a s í   s „Podnětem na pořízení změny územního plánu“ SÚHMP podávaný spol. 
STROMBOLI s,r,o., která spočívá ve změně funkčního využití pozemku parc. č. 1435/8 v k.ú. 
Dolní Počernice z funkce LR na funkci SV   H: 13/0/0 
 
 
 
5. Žádost o prominutí zbylé částky půjčky Sokolu Dolní Počernice z.s. 

Starosta předložil k projednání žádost zapsaného spolku Sokol Dolní Počernice o prominutí poslední 
splátky půjčky, kterou Sokolu městská část poskytla v r. 2016 ve výši 300 tis. Kč za účelem zakoupení 
traktoru Kubota pro potřeby údržby travnatých hřišť v areálu kopané. V současné době zbývá zaplatit 
poslední splátku ve výši 100 000Kč k datu 31.10.2019. Žádost byla zdůvodněna značnými 
investičními náklady v r. 2019 do objektů Sokola, které slouží ke zlepšení nabídky sportovního vyžití 
členů Sokola a zejména mládeže. Konkrétně se jedná o pořízení a instalaci přetlakové haly, 
automatickou zálivku tenisových kurtů, opravu a rekonstrukci oplocení a vjezdu v areálu kopané. 
Ing. Sládek  - bylo by vhodnější termín splátky pouze o rok oddálit. 
MUDr. Boček prominutí poslední splátky podpořil s ohledem na činnost Sokola ve prospěch obyvatel 
Dolních Počernic. 
Mgr. Šroubek – není vhodné ochudit rozpočet MČ o takovou částku, když chybí fin.prostředky např.   
na opravu herních prvků.  
doc. Poláčková – bylo by vhodné předložit zastupitelstvu přehled poskytovaných fin.prostředků 
místním organizacím, aby bylo možné porovnat rovnoměrnost podpory jednotlivým organizacím. 
starosta – ostatní organizace podporujeme z finančních prostředků získaných z výnosů loterií a 
výherních hracích přístrojů. Následně předložil návrh usnesení: 
ZMČ souhlasí s prominutím úhrady částky 100 000Kč Sokolu Dolní Počernice z.s. splatné k 31.10. 
2019, jak vyplývá z veřejnoprávní smlouvy ze dne 14.6. 2016 
 
Ing. Vermach předložil protinávrh, o kterém bylo hlasováno jako první: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s o u h l a s í    s posunem splatnosti bezúročné půjčky pro Sokol Dolní Počernice z.s. o jeden 
rok, tedy k 31. 10. 2020.     H: 9/3/1  Z: starosta 
 
 
 
6. Svěření pozemků – zahrádkářská kolonie Martiňák 

Ing. Král přítomné seznámil se stávající situací, kdy v zahrádkářské kolonii u Martiňáku došlo k situaci, 
kdy byly MČ svěřeny do správy pozemky pod šesti chatami a pozemky zahrádek okolo těchto chat 
zůstaly ve správě Hl.m.Prahy. Proto RMČ považuje za vhodné učinit kroky, které by vedly                  
ke sjednocení majetkových vztahů v této lokalitě. Tento krok doporučil naší MČ radní HMP Mgr. Jan 
Chabr na jednání majetkové komise RHMP, kterého se zúčastnil náš starosta a proto navrhuje 
požádat o svěření všech pozemků do správy MČ. 
dotaz majitelky jedné z dotčených chat – zda MČ uvažuje o rozprodání takto získaných pozemků. 
starosta – na tento dotaz nelze v současné době odpovědět, když není jasné, zda k svěření pozemků 
vůbec dojde. 
 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   podání žádosti na Hl. m. Prahu o převzetí pozemků parc.č. 1365, 1367, 1369, 
1371, 1373, 1375 a 1377 vše v k.ú. Dolní Počernice do svěřené správy MČ Praha – Dolní 
Počernice, 
- p o v ě ř u j e   starostu MČ zasláním tohoto usnesení na MHMP včetně vypracování důvodové 
zprávy k tomuto usnesení.    
        H: 11/0/2  Z: starosta 
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7. Poskytnutí finančních prostředků p. Rathuskému formou veřejnoprávní smlouvy 

MUDr. Boček   blíže vysvětlil důvody předloženého návrhu, kdy je nezbytné v jednom z bytů v čp. 10 
provést stavební úpravy tak, aby bylo možné v tomto bytě používat invalidní vozík. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   veřejnoprávní smlouvu na návratnou finanční výpomoc z rozpočtu MČ Praha 
– Dolní Počernice ve výši 180 tis. Kč panu Karlu Rathuskému za účelem stavebních úprav bytu 
č.5 na adrese Stará obec čp. 10 pro účely bezbariérového pohybu invalidního vozíku v tomto 
bytě.        H: 13/0/0 
 
 
 
8. Zřízení příspěvkové organizace| MČ pro oblast kultury – OÁZA 

MUDr. Boček předložil návrh na zřízení příspěvkové organizace, která by pro městskou část v kulturní, 
společenské a sociální oblasti a i v oblasti volnočasových aktivit, prováděla nabídkový servis            
pro občany Dolních Počernic a naši městskou část. Předpokládá se užší spolupráce s knihovnou, 
klubem důchodců, MŠ a ZŠ a dalšími subjekty působícími v Dolních Počernicích. 
Předpokládá se, že nová PO bude tzv. „rozpočtově neutrální“ ve vztahu k vlastnímu hospodaření naší 
MČ. Toto je hlavní podmínka pro zřízení nové PO v oblasti kultury. Předpokládá se, že naopak PO by 
do pokladny městské části odváděla finanční prostředky ze své vedlejší činnosti (pronájmy, vstupné 
apod.) Takto vzniklá PO bude moci snadněji dosáhnout na veškeré dostupné dotační tituly v oblasti 
kultury, vzdělávání a sociálních služeb. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   zřízení příspěvkové organizace MČ Praha – Dolní Počernice „Kulturní, 
vzdělávací a informační centrum Dolní Počernice – OÁZA“ se sídlem Stará obec čp. 6, 190 12 
Praha 9, 
- p o v ě ř u j e   Radu MČ zajištěním podmínek pro založení této příspěvkové organizace. 

        H: 9/2/1  Z: starosta 

 
 
9. Doplnění usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice č. 2.7 ze dne 10.12. 2018 
 
Starosta konstatoval, že se v tomto případě jedná pouze o formální úpravu již dříve přijatého 
usnesení. 
 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- d o p l ň u j e   své usnesení č. 2.7 ze dne 10.12. 2018 o slova „a Místní agendy 21“ tak, že 
doplněné usnesení bude v tomto znění: 
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 a 
Místní agendy 21 na volební období 2018 – 2022.  
        H: 10/0/2 
 
 
10. Informace 

 
ZMČ vzalo na vědomí: 
- Zpráva o činnosti RMČ za I.pol. r. 2019 
- Zápisy z Výboru kultury a propagace 
- Zápis z Kontrolního výboru  
- Korespondence Ing. Smrkovského ve věci trasy linky BUS 224 
- Stanovisko ROPIDu k trasování linky BUS 224 
- Posouzení vyčlenění části „Cestní síť“ z plnění dle smlouvy o dílo a její opětovné zadání ve VZ 
malého rozsahu 
- Námitky k územnímu řízení ve věci stavby č. 41505 – základní škola (ZŠ) Dolní Počernice 
- Zpráva o hospodaření MČ, MŠ a ZŠ za období 1 – 6/2019 
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11. Dotazy, připomínky, podněty 
 
Ing. Vermach – jak se RMČ vyjádřila k Námitkám k územnímu řízení ve věci stavby č. 41505 – 
základní škola (ZŠ) Dolní Počernice. 
starosta – vzala je na vědomí a předala projektantovi a investorovi stavby.  
 
Ing. Vermach – jaký byl výsledek veřejného projednání k územnímu řízení ve věci stavby základní 
školy. 
starosta – v průběhu jednání bylo stavebnímu úřadu předloženo 13 identických námitek od občanů 
Dolních Počernic, na základě kterých bylo řízení přerušeno a předkladatel byl vyzván k doplnění 
dokumentace. Tuto situaci považuje rada za fatální s ohledem na odložení zahájení samotné výstavby 
nové budovy školy. 
 
Mgr. Novotná – požaduje vyvolání diskuse nad projektem ZŠ v souvislosti s předloženými námitkami 
občanů. 
starosta – samospráva projekt ZŠ schválila a trvá na svém stanovisku. 
 
Ing. Vermach – je třeba dál jednat o zkvalitnění projektu, požadovat na RMČ, aby se zabývala 
předloženými námitkami. 
starosta – veřejné projednání bylo ukončeno, je třeba vyčkat rozhodnutí stavebního úřadu 
 
Ing. Jaklová – situace v základní škole je velmi napjatá, v současné době jsou pro výuku využívané 
všechny dostupné prostory s tím, že byly zrušeny kabinety, družina, dílny, počítačová učebna apod. 
Je velmi naléhavé, aby výstavba nové budovy byla zahájena co nejdříve. 
 
doc. Poláčková – jak dopadla žádost o snížení rychlosti na Pražském okruhu. 
starosta – žádost byla zamítnuta, dosud nám nebylo doručeno vyjádření Hygienické stanice 
 
Ing. Vermach  
– jak byly vyřešeny žádosti o zřízení přechodů pro chodce 
o. starosta – v ul. Nad Rybníkem – provizorně zřízen, konečná podoba bude provedena při 
rekonstrukci ul. Nad Rybníkem v další etapě rekonstrukce této komunikace 
  - v ul. K Zámku – zamítnuto, RMČ preferuje příchod žáků do nové budovy ZŠ hlavním 
vchodem s ohledem na zajištění jejich bezpečnosti s použitím přechodů pro chodce kontrolovaných 
strážníky Městské policie 
 
- co obsahuje zadání zakázky „stavební úpravy na místním hřbitově“ 
o. p.Stránský – oprava zdi, zbudování nové části kolumbária, úprava pomníku padlých ve II.sv.válce, 
oprava zastřešení stávajícího kolumbária. – podklady jsou k nahlédnutí na úřadě. 
 
- využití obřadní síně na hřbitově 
o. starosta – nebyly zaznamenány žádné požadavky, které by vedly ke změně stávajícího využití 
tohoto objektu 
 
- kolik bylo vyhotoveno změnových listů k akci Rehabilitace zámeckého parku – 3. čát 
o. p.Stránský – poslední změnový list má č. 22 
 
- jak probíhá kontrola stavby v parku ze strany MČ 
o. p.Stránský – prostřednictvím pověřeného stavebního dozoru, zástupci MČ se pravidelně účastní 
kontrolních dnů 
 
- zda byla ve výběrovém řízení na opravu oplocení hřiště Svatoňovická uvedena maximální přípustná 
cena 
o. p.Stránský – odpověď bude zpracována písemně, bez nahlédnutí do podkladů nelze odpovědět na 
místě. 
starosta přítomné informoval, že ve věci stavby Rehabilitace zámeckého parku – 3. část byl Ing. 
Vermachem podán podnět primátorovi a ředitelce MHMP k přešetření správnosti výběrového řízení na 
tuto akci. Proběhla kontrola ze strany příslušného odboru MHMP, jejíž výsledky nebyly naší MČ dosud 
doručeny. 
 
Mgr. Jirsák upozornil na nutnost doplnit jednoho člena do Výboru kultury a propagace a jednoho člena 
do Výboru finančního. 
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JUDr. Kšáda – co vše bude provedeno za částku 960 tis. Kč v rámci akce – oprava oplocení hřiště 
Svatoňovická 
o. Ing. Konejl, ekonom ÚMČ – 21% činí DPH, tedy cena díla je 758 tis. Kč 
o. p.Stránský – zadání obsahuje – výměnu oplocení okolo celého hřiště – výška 3 m, zbudování 
přístřešku, odstranění betonových stolů, nové vstupy do areálu. 
 
Bc. Nedvědil – v jaké fázi je stavba „rekonstrukce komunikace ul. Úpická“ 
o. starosta – je vydáno stavební povolení 
 
p. Kanta – požádal o projednání možnosti prodlužení autobusové linky 224 jednou za hodinu do 
zastávky Bezděkovská z důvodu zajištění přímého spoje do zdravotního střediska v Dolních 
Počernicích a v Kyjích. 
o. starosta – tento požadavek byl již v minulosti ROPIDem zamítnut. 
 
 
ukončeno ve 20:25 
zapsala: Moravcová 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: MUDr. Pavel  B o č e k, v.r.   Mgr. Jan   Š r o u b e k, v.r.  
 
 
 
 
 
 
 
                           Zbyněk   R i c h t e r, v.r. 
         starosta MČ Praha - Dolní Počernice    
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U s n e s e n í 

Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice z 8. zasedání konaného dne 30. 9.  2019 
 

 Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice  
 
Návrh na změnu ÚP - Veřejně prospěšná stavba ul. Nová Úpická 

- s c h v a l u j e   záměr na pořízení změny územního plánu Sídelního útvaru Hl. m. Prahy, který 
spočívá ve vymezení funkce veřejně prospěšné stavby (VPS) za účelem realizace komunikace 
Nová Úpická na pozemcích parc. č. 1326,1328/12, 1328/24, 1328/25, 1329/4, 1493/1, 1587/13, 
1613/2 a 1613/3 a případně dalších, vše v k.ú Dolní Počernice zkráceným postupem 
v samostatném řízení. Podnět na tuto změnu je již evidován na UZR MHMP pod číslem 274/19.  

 
Kupní smlouva - úplatný převod komunikací a ostatních ploch od spol. Galstian&Galstian 

Group s.r.o., 

- s c h v a l u j e   Kupní smlouvu na převod pozemků a ostatních ploch projektu Rodinné domy 
Nová Úpická-lokalita A, specifikovaných v této smlouvě od spol. Galstian&Galstian  Group 
s.r.o. na MČ Praha – Dolní Počernice za cenu 1000 Kč.  

 
Návrh na změnu ÚP na pozemku 1435/8 v k. ú. Dolní Počernice 

- n e s o u h l a s í   s „Podnětem na pořízení změny územního plánu“ SÚHMP podávaný spol. 
STROMBOLI s,r,o., která spočívá ve změně funkčního využití pozemku parc. č. 1435/8 v k.ú. 
Dolní Počernice z funkce LR na funkci SV   

 
Žádost o prominutí zbylé částky půjčky Sokolu Dolní Počernice z.s. 

- s o u h l a s í    s posunem splatnosti bezúročné půjčky pro Sokol Dolní Počernice z.s. o jeden 
rok, tedy k 31. 10. 2020.      

 
Svěření pozemků – zahrádkářská kolonie Martiňák 

- s c h v a l u j e   podání žádosti na Hl. m. Prahu o převzetí pozemků parc.č. 1365, 1367, 1369, 
1371, 1373, 1375 a 1377 vše v k.ú. Dolní Počernice do svěřené správy MČ Praha – Dolní 
Počernice, 
- p o v ě ř u j e   starostu MČ zasláním tohoto usnesení na MHMP včetně vypracování důvodové 
zprávy k tomuto usnesení.    

 
7. Poskytnutí finančních prostředků p. Rathuskému formou veřejnoprávní smlouvy 

- s c h v a l u j e   veřejnoprávní smlouvu na návratnou finanční výpomoc z rozpočtu MČ Praha 
– Dolní Počernice ve výši 180 tis. Kč panu Karlu Rathuskému za účelem stavebních úprav bytu 
č.5 na adrese Stará obec čp. 10 pro účely bezbariérového pohybu invalidního vozíku v tomto 
bytě.         

 
8. Zřízení příspěvkové organizace| MČ pro oblast kultury – OÁZA                                                            

- s c h v a l u j e   zřízení příspěvkové organizace MČ Praha – Dolní Počernice „Kulturní, 

vzdělávací a informační centrum Dolní Počernice – OÁZA“ se sídlem Stará obec čp. 6, 190 12 

Praha 9, 

- p o v ě ř u j e   Radu MČ zajištěním podmínek pro založení této příspěvkové organizace. 

 
9. Doplnění usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice č. 2.7 ze dne 10.12. 2018 
- d o p l ň u j e   své usnesení č. 2.7 ze dne 10.12. 2018 o slova „a Místní agendy 21“ tak, že 
doplněné usnesení bude v tomto znění: 
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 a 
Místní agendy 21 na volební období 2018 – 2022.  
 
 
 
 
 
                    Zbyněk   R i c h t e r, v.r. 

                   starosta MČ Praha - Dolní Počernice    


