
Zápis ze zasedání Rady MČ Praha-Dolní Počernice                              Číslo:  57 

Zahájeno:  14.00 hod. 
Ukončeno: 15.30 hod. 
Přítomni:   p. Richter, MUDr. Boček, p. Stránský, Mgr Šroubek, Mgr. Hejdová-tajemníce ÚMČ 
Omluveni: Ing. Král 
Hosté:                                                                                                                                dne: 10. 3. 2020                                                          

 
 
57. 1 RMČ Praha – Dolní Počernice  

- projednala zápis č. 35 z jednání FV ZMČ ze dne 4.3. 2020. Doporučuje FV urychlené projednání 
bodu č. 6 – Rozpočet příspěvkové organizace MČ Oáza Dolní Počernice 
       

57. 2 RMČ Praha – Dolní Počernice 
 - projednala upravený rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice včetně příspěvkových organizací 

na r. 2020 
 - doporučuje ZMČ jeho schválení 
 
57. 3 RMČ Praha – Dolní Počernice – č.j. 0451/20/MAJ 

- projednala žádost spol. Galstian&Galstian group s.r.o. o převod částí pozemku parc. č. 1328/24 
- ukládá zástupci starosty Ing Královi vypracovat stanovisko k této žádosti 
     H: 4/0/0  T: 03/2020 Z: Ing. Král 

 
57.4 RMČ Praha – Dolní Počernice – předklad 457/20/MAJ 

- s c h v a l u j e uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s. 
k pozemku parc.č. 1520 v k.ú. Dolní Počernice za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč 

     H: 4/0/0  T: 16.3.2020 Z: starosta 
 
57.5 RMČ Praha – Dolní Počernice - č.j.  0518/20/TAJ 
 projednala žádost příspěvkové organizace MČ Oáza takto: 

1) pověřuje JUDr. Baladovou vypracováním návrhu dodatku ke stávajícím nájemním smlouvám 
s nájemci Svornost s.r.o., Český statek s.r.o. a Počernický pivovar s.r.o., který by zajišťoval 
možnost využívání jimi pronajatých prostor v souladu s původním znění výše uvedených 
nájemních smluv 

2) ukládá ÚMČ umožnit přístup PO Oáza na webové stránky MČ Praha – Dolní Počernice tak, 
aby mohla na tento web ukládat informace o akcích pořádaných PO Oáza 

3) souhlasí s pořádáním charitativní akce ve prospěch Dětského domova v Dolních Počernicích 
dne 30.5.2020 od 13.00 hod. v anglické části zámeckého parku 

4) vzhledem k nařízení vlády v souvislosti s výskytem koronaviru - COVID19 není možné konání 
dětského karnevalu dne 15. 3. 2020 

H: 4/0/0  T: 03/2020 Z: tajemnice, majetkové oddělení 
 
57.6 RMČ Praha – Dolní Počernice – předklad 0511/20/TAJ 
  -schvaluje 
1) výzvu k podání nabídky na služby spojené s údržbou veřejné zeleně dle předloženého návrhu 
2) seznam vyzvaných firem – Martin DZIK, U Kněžské louky 2676/8, Praha 3, IČ: 158 98 431, 
                – BOZAMO služby s.r.o., J. Kámena 24, Zdiby, IČ: 262 12 421 
                – BonSoft s.r.o., Milíčova 377/23, Praha 3, IČ: 452 72 301 
 - p o ž a d u j e    zveřejnit toto výběrové řízení na profilu zadavatele MČ Praha- Dolní Počernice 
     H:4/0/0  T: 16.3.2020 Z: tajemnice 
 
57.7 RMČ Praha – Dolní Počernice – č.j. 0514/20/TAJ + 0513/20/TAJ 
 - s c h v a l u j e   objednávku na arboristické práce spočívající v odstranění havarijního stavu 
             stromů a náletů na pozemku parc č. 1354/1 v k.ú. Dolní Počernice dle předložené nabídky 

Jana Rosy, Běchorská 1124, 193 00 Praha 9-Horní Počernice za cenu 54 450,- Kč vč. DPH 
    H:4/0/0  T: 16.3. 2020 Z: tajemnice 

 
57.8 RMČ Praha – Dolní Počernice 

bere na vědomí mimořádná opatření, nařízená MZ dne 10.3. 2020, která se týkají pořádání všech 
akcí s účastí 100 a více osob ve stejný čas a uzavření základních, středních a vysokých škol 

 - ukládá ÚMČ zveřejnit tato opatření na webových stránkách MČ. 
       T: ihned Z: tajemnice, podatelna 

 



57.9 RMĆ Praha – Dolní Počernice 
- bere na vědomí informaci, že od 10.3. 2020 je na MHMP zřízena nová informační linka 800100991 
pro obecné a technické dotazy veřejnosti a institucí k řešení situace s výskytem koronaviru. Tato 
linka nenahrazuje linky hygieniků ani zdravotního ústavu 

 
57.10 RMČ Praha – Dolní Počernice -  č.j.: 0512/20/SEKR 

- bere na vědomí informaci ředitele ZŠ Národních hrdinů 70 Mgr. Jiřího Schwarze o uzavření 
základní školy 

 
57.11 RMČ Praha – Dolní Počernice  

- bere na vědomí informaci tajemnice ÚMČ o nesplnění úkolu ze strany ředitele ZŠ Mgr. Jiřího 
Schwarze na předložení požadovaných informací v daném termínu. Tím došlo k pozdnímu zaslání 
informací od zřizovatele MČ Praha – Dolní Počernice vyžádaných MHMP. 

 
 
 

 

zapsala: Mgr. Edita Hejdová, tajemnice ÚMČ 
 


