
Zápis ze zasedání RMČ Praha – Dolní Počernice                                 Číslo:  60 
Zahájeno:  10.00hod. 
Ukončeno:  11.30hod. 
Přítomni:  p. Richter. Ing. Král, MUDr. Boček, p. Stránský 
Omluveni:  Mgr Šroubek, Mgr. Edita Hejdová-tajemnice 
Hosté:   Ing. Konejl-ekonom               Dne 26.3. 2020 
 
 
60.1 RMČ Praha – Dolní Počernice 

- doplňuje krizový štáb MČ Praha – Dolní Počernice o ředitele PO Oáza Mgr. Tomáše Krále 
- rozhodla, že pracovníci PO Oáza budou v době platnosti vládních opatření, přijatých 
v souvislosti s výskytem koronaviru k dispozici krizovému štábu MČ, zvláště pak k uspokojení 
potřeb seniorů v MČ Praha – Dolní Počernice      
    H: 4/0/0  T: ihned Z: MUDr. Boček 

 
60.2 RMČ Praha – Dolní Počernice 

- schvaluje pokračování hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice v rozpočtovém provizoriu 
do doby schválení rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2020 
    H: 4/0/0    Z: starosta 

 
60.3 RMČ Praha – Dolní Počernice – předklad 575/20/UCT 

- schvaluje převod finančních prostředků – dotace od zřizovatele za I. čtvrtletí roku 2020    
pro příspěvkové organizace MČ Praha – Dolní Počernice ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ 
DUHA v následující výši 3/12 jejich rozpočtu z r. 2019 a doplatku zálohy příspěvkové 
organizace Oáza v následující výši: 
1) ZŠ Národních hrdinů 70  831 500Kč 
2) MŠ DUHA Svatoňovická 587  440 750Kč 
3) Oáza Dolní Počernice   423 500Kč – 300 000Kč (již proplacených) 
     doplatek 123 500Kč 

    H: 4/0/0  T: 03/2020 Z: starosta, ekonomické odd. ÚMČ 
 
60.4 RMČ Praha – Dolní Počernice  - č.j. 451/20/MAJ 

- souhlasí s odpovědí spol. Galstian&Galstian s.r.o., zpracovanou Ing. Králem ve věci 
převzetí komunikací, parkové plochy, komunikací a části venkovních parkovišť včetně 
kontejnerových stání na tříděný odpad etapy B projektu Bytové domy Nová Úpická  
    H: 4/0/0  T: 03/2020 Z: Ing. Král, majetkové odd. ÚMČ 

 
60.5 RMČ Praha – Dolní Počernice 

- souhlasí s architektonickým návrhem Mgr. Milana Kuzici na doplnění artefaktů (lví hlavy)   
na mostku C v zámeckém parku. Podmínkou pro schválení a následnou realizaci díla bude 
písemné souhlasné stanovisko původního autora tohoto díla Stefana Milkova. Celková 
rekonstrukce mostku bude doplněna o provedení stavebních úprav mostku, jeho osvětlení      
a předláždění komunikace. 
    H: 4/0/0   T: 2020  Z: Ing. Král, stavební odd. ÚMČ  
 

60.6 RMČ Praha – Dolní Počernice - č.j. 568/20/SEKR 
- vzala na vědomí vyjádření Hygienické stanice HMP k žádosti k požadavku na snížení 
nejvyšší povolené rychlosti na části SOKP stavba 510. Z tohoto vyjádření a přiloženého 
protokolu č. 119561/2019 vyplývá, že na části měřeného úseku nebylo zjištěno překročení 
hygienických limitů hladiny akustického tlaku v denní ani noční době a Ministerstvo dopravy 
ČR jako vlastník předmětné části komunikace nepřistoupí v dané oblasti ke snížení aktuálně 
nastavené povolené rychlosti na komunikaci SOKP, část 510. 
- požaduje seznámit s tímto materiálem ZMČ Praha – Dolní Počernice 
    H: 4/0/0/ T: příští ZMČ Z: starosta 

 
 
60.7 RMČ Praha – Dolní Počernice – č.j. 570/20/MAJ 

- projednala možnosti úpravy nájmů v r. 2020 v souvislosti se současnou krizovou situací         
u subjektů s uzavřenými nájemními vztahy v objektech, které jsou ve svěřené správě MČ 
Praha – Dolní Počernice. v této věci RMČ přijme opatření v následném období po ukončení 
vládních nařízení, která omezují v současnosti podnikatelské aktivity. 
    H: 4/0/0 



 
60.8 RMČ Praha – Dolní Počernice – č.j. 576/20/TAJ 

- projednala požadavek Obvodního soudu pro Prahu 9 ve věci majetkoprávního vypořádání 
pozemků parc.č. 1537,1550,1575,1578,1582 vše v k.ú. Dolní Počernice (vesměs pozemky 
pod komunikacemi). 
- pověřuje majetkové oddělení ÚMČ ve spolupráci s JUDr. Baladovou vypracováním               
a zasláním odpovědi příslušnému soudu ve stanovené lhůtě 20 dnů 
    H: 4/0/0  T: 12.4. 2020 Z: tajemnice, majetkové odd. ÚMČ 

 
60.9 RMČ Praha – Dolní Počernice 

- revokuje své usnesení č.59.6 ze dne 17.3. 2020. Nové usnesení zní: 
- projednala návrh pana Čestmíra Burdy na zřízení parkovacího stání K+R jako alternativu pěší 

dostupnosti do plánované nové základní školy. 
- konstatuje, že tímto záměrem je dotčen pozemek parc.č. 1438/106 v k.ú. Dolní Počernice, 

který je ve svěřené správě MČ Praha – Dolní Počernice. V souvislosti s dopravní obsluhou 
základní školy bude vyhrazeno ve vymezených hodinách pro školu parkoviště před zámkem 
čp. 1 v počtu 10 parkovacích stání a před objektem pivovaru čp. 3 7 parkovacích stání. Z toho 
důvodu rada považuje vybudování parkoviště K+R na začátku Dercsenyiho ul. za nadbytečné. 
Navíc je na návrh radního Šroubka již zadáno na výše uvedeném pozemku vypracování 
projektové dokumentace na výsadbu stromořadí z grantového systému MHMP v oblasti 
životního prostředí. 

H: 4/0/0  T: 2020-21 Z: starosta, sekretariát 

 
60.10 RMČ Praha – Dolní Počernice 

- rozhodla, že krizový štáb, zřízený RMČ Praha – Dolní Počernice bude ve spolupráci s PO 
Oáza operativně poskytovat služby našim občanům a zejména seniorům, aniž by taková 
činnost podléhala souhlasu rady MČ, např. distribuce roušek, dezinfekčních prostředků, léků, 
nákupu potravin apod. 
    H: 4/0/0  T: průběžně Z: MUDr. Boček 
 
 
 
 
Zapsal: 
Ing. Miloslav Král, zástupce starosty 

 
 


