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Zápis  
ze zasedání Zastupitelstva městské části  Praha - Dolní Počernice 

25. 11. 2019                                                    č. 9 

Přítomni    :    Boček, Exnerová, Falc, Hartoš, Jirsák, Jílek, Kratochvílová, Král, Kšáda, 
                       Poláčková Šolcová, Richter, Stránský, Šroubek, Vermach 
Omluveni   :   Sládek 
Hosté      :    Konejl-ekonom ÚMČ 
Zahájení    :   17:05 hod. 
Ukončení   :   18:35 hod. 

 
Starosta pověřil Danku Exnerovou a doc. Poláčkovou ověřením zápisu z tohoto jednání. 
 
Starosta předložil návrh programu 9. zasedání ZMČ. 
 
ZMČ schválilo program jednání v této podobě: 

1. Projednání podmínek rozpočtového provizoria 

2. Zřizovací listina nové příspěvkové organizace MČ - OÁZA 

3. Doplnění člena Finančního výboru ZMČ 

4. Jmenování tajemníka Kontrolního výboru ZMČ 

5. Informace 

6. Dotazy, připomínky, podněty 

       H: 14/0/0 

 
1. Projednání podmínek rozpočtového provizoria MČ Praha-Dolní Počernice na rok 2020 
 

Starosta přítomné seznámil s problematikou krátké lhůty pro včasné schvalování rozpočtů všech MČ 
v Praze a s návrhem pravidel pro hospodaření v rozpočtovém provizoriu pro rok 2020. Poté předložil 
návrh usnesení. 
Ing. Vermach – žádá o delší lhůtu mezi návrhem a schvalováním konečného rozpočtu (nyní je to 
necelý týden) 
Ing. Konejl – je to možné, ale s vědomím možnosti drobných úprav v meziobdobí 
starosta – žádosti bude vyhověno 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s o u h l a s í,    
aby MČ Praha – Dolní Počernice hospodařila v prvních měsících r. 2020 až do schválení svého 
rozpočtu na rok 2020 v rozpočtovém provizoriu a řídila se jeho pravidly 
- s c h v a l u j e   
pravidla pro hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice v období rozpočtového provizoria          
pro rok 2020 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: 14/0/0  Z: starosta 
 
2. Zřizovací listina nové příspěvkové organizace MČ – OÁZA 

 

MUDr. Boček – předložil ke schválení Zřizovací listinu příspěvkové organizace (dále jen PO) „Kulturní, 

vzdělávací a informační centrum – OÁZA“ a vyzval ostatní zastupitele k případným připomínkám. 

 

Mgr. Jirsák – je žádoucí sjednotit velká a malá písmena v názvu PO (schválená verze se pak musí 

                     ve všech dokumentech dodržovat) 

       – čl.č.3 doporučuje přeformulovat na: Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je 
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                     rozvoj kulturního a společenského života sportu, vzdělávání a sociální péče 

       – v čl.č.5, bod h/ doplnit: poskytování dalších služeb 

       – v čl.č.5, bod j/ doplnit: organizace dalších komerčních a nekomerčních aktivit 

       – nelíbí se název OÁZA, navrhuje anketu v DPZ a na webu 

starosta – těmto drobným úpravám kromě změny názvu lze vyhovět 

Mgr. Hartoš – ptá se na vizi, co nového PO přinese 

MUDr. Boček reaguje: větší profesionalita akcí, ulehčení práce a času úředníkům 

doc. Poláčková – ze zřizovací listiny nevyplývá, že PO nebude stát MČ žádné peníze navíc a že PO 

má moc velké pravomoce. Proč by MČ měla přispívat na provoz? 

Ing. Konejl – současný rozpočet na kulturu v MČ se překlopí do OÁZY, mělo by to být rozpočtově 

neutrální, výdaje navíc by si měla PO zajistit komerční činností 

starosta – v čl.9 jsou vymezeny úkony, které PO nesmí provádět bez souhlasu zřizovatele 

doc. Poláčková – kdo bude kontrolovat činnost této PO? 

p. Stránský a Ing. Konejl – kontrola PO OÁZA bude spadat do stejného režimu jako ostatní PO (ZŠ a 

                                           MŠ), všechny PO mají stejná pravidla a zodpovědnost vůči MČ a MHMP 

Mgr. Jirsák – Sokol, Rokytka nebo POČIN mají stejná pravidla financování? 

Ing. Konejl – ne, jejich žádosti o příspěvky jsou financovány z VHP 

doc. Poláčková – jak je to se zrušením PO? 

Ing. Konejl – zrušuje ji opět ZMČ 

Ing. Vermach – nesouhlasí s rozsahem pravomocí příspěvkové organizace (nákup, služby, prodej, 

mandátní oprávnění) 

Ing. Konejl, p. Stránský a p. Exnerová – ZŠ a MŠ také nemá žádné omezení, je to dáno rozpočtem a 

       jeho kontrolou 

p. Exnerová – je to dané předmětem zřizovací listiny, pokud chce PO např. nabýt majetek, lze to jen 

            se souhlasem zřizovatele 

Mgr. Jirsák – nepodléhá MŠ a ZŠ nějakým jiným předpisům ze své pozice školských zařízení? 

p. Exnerová – ne 

Ing. Konejl – při tvorbě zřizovací listiny jsme vycházeli ze vzoru platného pro jiné PO 

starosta – bylo by vhodné nechat PO zkušební dobu a teprve po čase vyhodnotit, zda je prospěšná 

Ing. Vermach předložil protinávrh, o kterém bylo hlasováno jako první: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- ž á d á   RMČ o upřesnění v oblasti služeb, nákupu a prodeje a přehodnocení mandátního oprávnění
     

H: 3/3/8 -návrh nebyl přijat 
 
Poté bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu usnesení včetně drobných úprav Mgr. Jirsáka: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice  
- s c h v a l u j e   Zřizovací listinu příspěvkové organizace MČ Praha – Dolní Počernice 
s názvem „Oáza Dolní Počernice“. 
        H: 10/1/3 
 

3. Doplnění člena Finančního výboru ZMČ 

Mgr. Jirsák – navrhl jako kandidáta do Finančního výboru pana Ing. Petra Marka, Ph.D. a stručně 
                     seznámil přítomné s jeho životopisem 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   doplnění člena Finančního výboru ZMČ Praha – Dolní Počernice o pana 
Ing. Petra Marka, Ph.D. 
        H: 13/0/1   
 
 
4. Jmenování tajemníka Kontrolního výboru ZMČ 
 
Starosta informoval o důvodech nového jmenování a navrhl jako tajemníka Kontrolního výboru ZMČ 
paní Markétu Brožovou. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   do funkce tajemníka Kontrolního výboru ZMČ Praha – Dolní Počernice paní 
Markétu Brožovou. 
        H: 14/0/0 
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5. Informace 

ZMČ vzalo na vědomí: 
- Čerpání dotace příspěvkových organizací MČ (ZŠ a MŠ) za 1-9/2019 
- Výsledky rozboru odpadních vod z areálu Hyundai 
- Stanovisko IPR k záměru propojení VRT a Letiště Václava Havla 
- Zápis z Výboru kultury a propagace ze dne 12. 11. 2011 
- Úprava bytu p. Rathuského 
- Hospodaření MČ za 1-9/2019 
 
 
6. Dotazy, připomínky, podněty 
 
doc. Poláčková – žádá o srozumitelné vysvětlení a interpretaci tabulky rozboru odpadních vod 
z areálu Hyundai 
starosta – z jednání s TSK vyplývá, že mezi Běchovicemi a Dolními Počernicemi  s nově plánovaným 
                 chodníkem bude zajištěn odvod přečištěných vod z areálu do kanalizace (ty jsou zatím 
                 vypouštěny do rybníka) 

 – pokud doc. Poláčková trvá na detailnějším vysvětlení posudku, bude nutné se spojit s jeho 
    vyhotovitelem 

Ing. Král – Hygiena v žádném z minulých šetření v areálu nezjistila závady a měření byla v normě 
 
Ing. Vermach – promítá se financování 3.části rehabilitace parku do hospodaření MČ za 1-9/2019? 
Ing. Konejl – ano, ale pouze do 9.měsíce, práce ani fakturace ještě nebyly ukončeny 

     – je třeba se na plusy a mínusy v hospodaření dívat v rámci delšího období z důvodu 
        přesahu prací a jejich financování během dvou i více let 
     – rozpočet MČ je od roku 2001 v podstatě vyrovnaný 

 
JUDr. Kšáda – dotaz k bodu 43.2. z jednání RMČ ohledně změn v oplocení hřiště ve Svatoňovické 
p. Stránský – vedly k nim technologické důvody (sklon hřiště, odvodňovací záležitosti, doplnění 

         chodníčku) 
      – rozpočet na akci zůstává beze změn 

starosta – dostali jsme dotaci 1 milion Kč, dle kontrolního rozpočtu, kdy firma navrhovala důkladnou 
    rekonstrukci, by to však vyšlo na 2,5 milionu Kč, takže bylo nutné vybrat jednodušší 
    a levnější, ale přesto vyhovující variantu 

 
doc. Poláčková – navrhuje vyjádření podpory Praze 14 kvůli nedávnému požáru rozhledny Doubravka 
starosta – zjistí od starosty P14, zda Doubravka byla pojištěna a případná finanční pomoc má smysl 
p. Stránský – P14 má daleko větší rozpočet a v minulosti nám naopak P14 nechtěla přispět na úpravu 

         komunikace v Ráji 
Ing. Jaklová – občané P14 se zúčastňují našich akcí a P14 se v minulosti na nich odmítala podílet 
Mgr. Jirsák – nelze to tak chápat, měli bychom být solidární a projevit alespoň dobrou vůli, příspěvek 
může být symbolický 
MUDr. Boček – souhlasí s Mgr. Jirsákem, můžeme naše občany vyzvat k pomoci třeba 

            na nadcházející Mikulášské nadílce 
JUDr. Kšáda – navrhuje pověřit starostu a RMČ zjištěním potřeb na P14 a poskytnutím 

            případné solidární pomoci v souvislosti s požárem rozhledny Doubravka 
 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- p o v ě ř u j e   starostu a RMČ zjištěním potřeb na P14 a následně poskytnutím případné 
solidární pomoci v souvislosti s požárem rozhledny Doubravka 
 
        H: 13/0/1  
 
doc. Poláčková – od prosince 2019 dochází k výměně společnosti zajišťující přepravu MHD přes Dolní 
                             Počernice – prosí starostu o poděkování té dosavadní (STENBUS) za vzorné služby 
 
doc. Poláčková – dotaz k úpravě komunikace Nad Rybníkem – lze se podívat do projektu a je možné 

   mít ještě připomínky? Budou tam zálivy? Chybí přímá návaznost na cyklostezku, 
   v ulici je velký provoz cyklistů a je to tam pro ně nebezpečné především při kolizních 
   dopravních situacích na kruhovém objezdu u školy 

starosta – dokumentace je k nahlédnutí v kanceláři starosty 
 – dnes byl ohledně této stavby na jednání, je již vybrán zhotovitel s nejnižší nabídkou     
 – jedná se o úsek od křižovatky ul. Nad Rybníkem s ul. Národních hrdinů po nejnižší bod 
    v lokalitě Padolina 
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 – stále ještě probíhá stavba Stoka H, takže po ul. Nad Rybníkem bude jezdit těžká technika 
 – chodníky se budou řešit až v průběhu stavby, budou osazeny žulovými obrubníky, 

                 komunikace dostane nový povrch 
 
občanka DP – děkuje za úpravu přechodu přes ul. Národních hrdinů u Svatoňovické, která je bohužel 
                        ale stále nedostatečná, auta od Českobrodské tam jezdí rychle 
         – lze tam zajistit policejní dozor? 
p. Brožová – bylo by vhodné přechod zvýraznit blikajícím světelným pásem příčně přes silnici, 
         případně i světelným návěstidlem s blikajícím panáčkem a zvýrazněnou značkou chodce 
starosta – panu Řiháčkovi (autorovi petice kvůli bezpečnějšímu přechodu) bylo zasláno vyjádření TSK, 

    že provedou menší úpravy a přechod je dostatečně bezpečný 
 – bojuje za to, aby se zrekonstruovala celá ul. Nár.hrdinů od Českobrodské po Štěrboholskou 
    radiálu, ale zatím neúspěšně, není dostatek financí. V úseku od Českobrodské po most 
    přes Rokytku je stavební povolení na rekonstrukci dešťové kanalizace, s tím by se měl 
    udělat i nový povrch komunikace a projektuje se také úsek od kruhového objezdu po golf 

 
Ing. Vermach – (k dotazu doc. Poláčkové) když je vybrán zhotovitel, už není možné do projektu 
                          zasahovat 
Ing. Vermach – žádá objasnění k Urbanistické studii Dolní Počernice – jižní část: proč není zapsaná 

v územně plánovacích podkladech MHMP? Tato studie není v registru zapsaná. 
Ing. Vermach rozešle komunikaci s MHMP všem zastupitelům. 

– dotaz ohledně rehabilitace parku: Máme už odpověď z MHMP, že je/není vše 
   v pořádku a zda proběhlo všechno v souladu se zákonem či nikoliv? 
– kdy bude řešena slíbená reklamace zpomalovacího prahu v Podkrkonošské? 

starosta – MHMP udělal kontrolu (auditor Ing. Šístek a spol.) a neshledal žádné pochybení, pouze tři 
    malé formální nedostatky, nyní si ještě MHMP vyžádal veškeré podklady a nezávislá 
    právnická kancelář bude znovu posuzovat celé výběrové řízení 

Ing. Vermach – který expert poradil MČ souběh malé a velké zakázky? 
p. Stránský – ZAVOS 
Ing. Vermach – kdo konkrétně? 
starosta – věc řeší odbor kontrolních činností MHMP, do výsledku toho šetření doporučil radním, aby 

    se nevyjadřovali 
 
p. Jiřička – můžete urgovat na policii neustálý provoz kamionů po Českobrodské a Nár.hrdinů, 
        které tam vjíždějí i přes zákazové značky? Nebo zajistit fotopast? 
starosta – fotopast je pro tyto účely nepoužitelná 
     počet kamionů se určitě snížil, ale někteří řidiči bohužel stále zákaz nerespektují 
  – u Coca-Coly je vybudován odstavný pruh pro kontrolu, bude jednání s Městskou policií 
                 ohledně častější kontroly směrem do centra, z centra bohužel nemáme kamiony 
      kde stavět, ale pracuje se na tom 
  – PČR ani Městská policie v současnosti nemá dostatek lidí na častější kontroly 
 
Mgr. Jirsák – pozvání na 20. výročí cestopisných besed ve čtvrtek 28.11.2019 - Vietnam 
 
Ing. Král – pozvání na adventní zastavení v pátek 20.12.2019 
 
starosta – příští ZMČ bude na přelomu ledna a února 2020 (do 16.3.2020 musí být minimálně jedno) 
 
 
 
ukončeno v 18:35 
zapsala: Brožová 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
     Danka   E x n e r o v á, v.r.           doc.PhDr.  Iva   P o l á č k o v á   Š o l c o v á, Ph.D., 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 9. zasedání konaného dne 25. 11.  2019 

 
 Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice  
 
1. Projednání podmínek rozpočtového provizoria MČ Praha-Dolní Počernice na rok 2020 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s o u h l a s í,    
aby MČ Praha – Dolní Počernice hospodařila v prvních měsících r. 2020 až do schválení svého 
rozpočtu na rok 2020 v rozpočtovém provizoriu a řídila se jeho pravidly 
- s c h v a l u j e   
pravidla pro hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice v období rozpočtového provizoria          
pro rok 2020 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. Zřizovací listina nové příspěvkové organizace MČ – OÁZA  
- s c h v a l u j e   Zřizovací listinu příspěvkové organizace MČ Praha – Dolní Počernice 
s názvem „Oáza Dolní Počernice“.  

 
3. Doplnění člena Finančního výboru ZMČ 

- s c h v a l u j e   doplnění člena Finančního výboru ZMČ Praha – Dolní Počernice o pana 
Ing. Petra Marka, Ph.D. 

 
4. Jmenování tajemníka Kontrolního výboru ZMČ 

- s c h v a l u j e   do funkce tajemníka Kontrolního výboru ZMČ Praha – Dolní Počernice paní 
Markétu Brožovou. 

 
5. Dotazy, připomínky, podněty  
- p o v ě ř u j e   starostu a RMČ zjištěním potřeb na P14 a následně poskytnutím případné 
solidární pomoci v souvislosti s požárem rozhledny Doubravka. 
 
 
 
 
 
                    Zbyněk   R i c h t e r, v.r. 

                   starosta MČ Praha - Dolní Počernice    


