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Zápis  
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Počernice 

4. 5. 2020            č. 11 

Přítomni: Boček, Exnerová, Falc, Hartoš, Jirsák, Jílek, Kratochvílová, Kráčmarová, Král, Kšáda, 
                        Poláčková Šolcová, Richter, Stránský, Šroubek, Vermach 
  Hejdová-tajemnice ÚMČ 
Omluveni: --- 
Hosté:  Konejl-ekonom ÚMČ, zástupci MČ Praha-Štěrboholy 
Zahájení: 18:01 hod. 
Ukončení: 21:58 hod. 

 
Starosta pověřil P. Stránského a Mgr. Kráčmarovou ověřením zápisu z tohoto jednání. 
 
Starosta předložil návrh programu 11. zasedání ZMČ. 
 
Mgr. Jirsák navrhl změnu pořadí projednávání bodů č. 2 a 3 programu za body č. 4 a 5 z důvodu 
předřazení projednávání rozpočtu příspěvkových organizací, které jsou pak součástí celého rozpočtu MČ. 

H: 6/3/6 -návrh nebyl přijat  
 
ZMČ schválilo program jednání v této podobě: 

 

1. Podnět MČ Praha-Štěrboholy na pořízení změny ÚP v části VRÚ Štěrboholy-jihovýchod 

2. Projednání návrhu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2020 

3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2021-2025 

4. Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní Počernice: ZŠ Národních hrdinů 70, 

    MŠ DUHA a Oáza na r. 2020 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ, MŠ a Oáza na r. 2021-2025 

5. Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA Svatoňovická 587 

6. Návrh na zrušení Výboru kultury a propagace ZMČ 

7. Žádost o přidělení prostoru v periodickém tisku MČ 

8. Informace 

9. Dotazy, připomínky, podněty 

       H: 10/1/4 

 
 
1. Podnět MČ Praha-Štěrboholy na pořízení změny ÚP v části VRÚ Štěrboholy-jihovýchod 
 
Starosta stručně představil obsah bodu č. 1 a předal slovo starostovi MČ Praha-Štěrboholy p. Ševítovi 
s místostarostou p. Čikarou, kteří promítli videoprezentaci s plánovanou výstavbou na území o rozloze 26 
ha a zodpověděli na dotazy našich zastupitelů ohledně budoucí zastavěnosti, určení využití volných ploch 
a hlavně nárůstu počtu obyvatel a dopravního zatížení dotčených území. Katastru Dolních Počernic by se 
výstavba dotkla částí o velikosti přibližně 4 ha, odhadovaný počet obyvatel celého projednávaného území 
se zvýší o cca 1200 a plánuje se v budoucnu zavedení tramvajové linky do Dubče a obchvat Dolních 
Měcholup, kteréžto změny by ulehčily již teď přetížené dopravě. 
Ing. Vermach – vyjadřuje názor, že současné ZMČ nemá mandát k souhlasu s navrženou změnou, neboť 
záměr není občanům Dolních Počernice znám a je v rozporu s Metropolitním plánem, podle kterého je 
v podstatné části řešeného území navržena zeleň (přibližně třetina ploch, což potvrdil zástupce MČ Praha 
Štěrboholy potvrdil) 
doc. Poláčková  – rozporuje zmiňovaný počet nárůstu obyvatel v souvislosti s širší plánovanou výstavbou 
komplexně pojatého území včetně okolních MČ až na cca 10 tisíc obyvatel a odkazuje na neúnosnou 
dopravní zátěž pro naši MČ, dále navrhuje pojmout řešené území ne stavebně, ale rekreačně (parky, 
zeleň) s ohledem na ochranu ornitologické lokality Slatiny 
Ing. Král – dotaz na zachování cyklostezky kolem vodoteče - dle vyjádření p. Ševíta bude zachována, 
vylepšena a rozšířena 
Poté bylo přistoupeno k hlasování: 

Protinávrh – Ing. Vermach: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
-  n e v y d á v á   souhlasné stanovisko k podnětu MČ Praha-Štěrboholy na pořízení změny územního 
plánu dle požadavku čj. MČ P-Š 1035/2019 ze dne 18.9.2019 z důvodu závažnosti záměru pro život 
v městské části a pro stanovisko MČ Praha-Dolní Počernice požaduje vypsat místní referendum 

H: 6/0/9 -návrh nebyl přijat 
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Původní návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
-  p r o j e d n a l o   podnět MČ Praha – Štěrboholy na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru 
Hlavního města Prahy  
- s o u h l a s í s pořízením této změny v souladu se studií Štěrboholy – jihovýchod, zpracovanou 
autorským týmem Petr Starčevič a Petr Macek 
        H: 6/6/3 -návrh nebyl přijat 
 
 
 
2. Projednání návrhu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2020 

 

Starosta vysvětlil důvody, proč rozpočet přijmout v navrhované nezměněné podobě: 

- je vyvážený, obsahuje příslušné rezervy a současná koronavirová situace na něj zatím nemá vliv 

- případné změny je vhodnější do rozpočtu zabudovat úpravou během roku až po konci nouzového stavu 

- neumím kvantifikovat jakoukoliv položku rozpočtu tak, abych se přesně trefil do toho, co by naše MČ 

  potřebovala nebo nepotřebovala, neexistuje žádné vodítko, podle kterého bych vám mohl navrhnout 

  jinou formu rozpočtu na rok 2020, jediný konkrétní podnět k návrhu rozpočtu přišel od Ing. Vermacha 

  jeden den před ZMČ, ten se však nemůže opírat o skutečné dopady této krize na naši MČ 

- FV již dříve doporučil schválení rozpočtu kromě rozpočtu příspěvkové organizace (dále PO) Oáza 

Poté stručně objasnil příjmové částky rozpočtu a z čeho se skládají. Úprava nájemních vztahů bude 

probíhat až po skončení vládních krizových opatření dle doporučení MHMP. 

 

Ing. Vermach se odkazuje na předem zaslané připomínky souhrnně za skupinu zastupitelů Dolní2018: 

- obecný požadavek na úpravu rozpočtu byl zastupitelkou doc. Poláčkovou zaslán již 24.3. - z toho 

důvodu je překvapivé, že Rada připomínky nereflektovala a nepřepracovala celý materiál 

- žádá snížení příjmové i výdajové části rozpočtu (nebudou naplněny příjmy z pronájmů…) 

- domnívá se, že nejsou splněny předpoklady, které jsme měli v době o rozhodování vzniku PO Oáza, 

  v návrhu rozpočtu jsou nyní vyšší výdaje 

- zásadně nesouhlasí s tím, aby příjmy z pronájmů (park, prostory na úřadě, atd.) šly přes pokladnu PO3 

  Oázy, ale přímo do pokladny MČ 

- doporučuje vrátit se k osvědčenému způsobu řešení oblasti kultury, zrušit PO Oáza a jejím 

  zaměstnancům nabídnout možnost této práce na úřadě       

 

p. Stránský – připomíná, že příjmy z pronájmů se nepromítají do rozpočtu letos, ale až příští rok 

 

Mgr. Jirsák: 

 - poslední jednání Finančního výboru (FV) bylo 4.3.2020 (další jednání se pak už neuskutečnilo kvůli 

   koronaviru a také pro omezené možnosti hlasování), kde FV konstatoval, že rozpočet Oázy je 

   idealistický a nepodložený dopředu smlouvami na plánované akce 

- žádal upravené rozpočty všech PO, což se nestalo, takže ani stanovisko FV se nemění. Rozpočet Oázy 

  zpochybňuje tím, že se řada akcí neuskuteční. Upozorňuje na velkou pravděpodobnost nutnosti 

  navýšení dotace pro Oázu koncem roku, a tím pádem má výhrady k celkovému návrhu rozpočtu. 

 

Starosta – PO Oáza byla mj. zřízena za účelem zajištění kulturního, sportovního a společenského života 

v obci a její přínos by měl mít nejen materiální, ale především duchovní rozměr. Není možné ji neustále 

dostávat pod tlak požadavky na ekonomickou efektivitu a neumožnit Oáze dát prostor, podmínky 

a hlavně také čas (aspoň rok) k předvedení její činnosti a životaschopnosti 

 

doc. Poláčková  – rozporuje transparentnost rozpočtu Oázy a domnívá se, že Oáza by se měla snažit 

primárně získat vnější dotace a ne žádat od MČ další peníze 

 

Po ukončení diskuze bylo přistoupeno k hlasování: 

Protinávrh – Ing. Vermach: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 

- považuje předložený návrh rozpočtu za neaktuální vzhledem k pandemii, která zasáhla všechny oblasti 

společenského života a ukládá RMČ návrh adaptovat na nové podmínky s termínem do 06-2020 

H: 6/8/1 -návrh nebyl přijat 
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Původní návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 

- s c h v a l u j e  
1) 
a) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2020 v hlavní činnosti: 
objem příjmů       24092tis.Kč  
objem výdajů       27218tis.Kč 
saldo příjmů a výdajů               -   3126tis.Kč  
financování (saldo tř. 8)       3126tis.Kč 
 
 b) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2019 v hospodářské činnosti: 
výnosy        10104tis.Kč 
náklady         2929tis.Kč 
hospodářský výsledek       7175tis.Kč  
zapojeno do rozpočtu MČ na rok 2020(pol. 4131)    4700tis.Kč 
zisk z předcházejících let 
 
2)   rozpočet účelového fondu zaměstnanců MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2020 v Kč 

 Plánované příjmy: zůstatek z r. 2019   
183 719,41 
   

  2.5 % odvod mezd z HČ  224 800,00  

  příjmy na úrocích     200,00  

  
příjmy 
celkem          225 000,00   

        

Plánované výdaje: příspěvek zaměstnavatele do PF      48 000  

  příspěvek na stravování  109 291,00  

  poplatek spořitelně   300,00  

  dárkové poukázky Velikonoce, Vánoce 51000,00  

  Rezerva  16 409    

         

  výdaje celkem   225 000,00   
         
 Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2020                                   183 719,41 Kč. 
       

H: 9/2/4 
 

 

 

3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2021-2025 

Starosta - tento bod je rutinní záležitost ve vztahu rozpočtu MČ k potřebám finančního plánování HMP 
 

Protinávrh – Ing. Vermach: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 

- ukládá RMČ upravit střednědobý výhled rozpočtu s ohledem na pandemii covid-19 

- v návrhu bude zachován střednědobý výhled pro ZŠ a MŠ 

-  ve střednědobém výhledu bude zohledněno uvedení do provozu nové ZŠ 

H: 5/7/3 -návrh nebyl přijat 

Původní návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 

- s c h v a l u j e   střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2021–2025 

H: 9/2/4  
 
 
4. Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní Počernice: ZŠ Národních hrdinů 70, 
    MŠ DUHA a Oáza na r. 2020 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ, MŠ a Oáza na r. 2021-2025 
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Starosta krátce představil a zdůvodnil rozpočty všech PO naší MČ. Zdůraznil, že přebytky hospodaření 
PO jsou vraceny do rozpočtu MČ a je tedy důvodný předpoklad, že tomu tak bude i v případě Oázy. 
Je prioritou, aby Oáza převzala štafetu zkvalitňování kulturního a společenského života a navázala 
na tradice budované v naší MČ s velkým úspěchem mnoho let a které nám nemálo okolních MČ „závidí“. 
 
p. Exnerová – připomíná, že všechny naše PO mají stejné podmínky hospodaření, jsou kontrolovány 
uzávěrkami a dohledem zřizovatele a vše důležité jako přesuny položek, tvorbu rezerv apod., schvaluje 
RMČ. Věří, že stejným způsobem bude hospodařit i Oáza a že bude vše průhledné a dohledatelné. 
 
doc. Poláčková  – nezaznamenala ve výhledu žádné výdaje se zvětšením prostoru a kapacity ZŠ 
Starosta – všichni věříme, že se tento problém co nejdříve vyřeší získáním ÚR a SP pro projekt nové ZŠ, 
proto ředitel ZŠ považoval za nadbytečné to zohlednit ve střednědobém výhledu 
 
Mgr. Král – mrzí ho hysterie kolem fungování Oázy. Snaží se všemožně přinést do rozpočtu finance, na 
které sama MČ nedosáhne. Od začátku fungování Oáza úspěšně zorganizovala již několik akcí 
(Masopust, besedu s p. Kmentou, Ukliďme Česko…) Nyní v době krize všemožně pomáhá občanům 
zajištěním ochranných pomůcek, dovozem léků a nákupů apod. Rád by, aby ostatní nechali Oázu v klidu 
pracovat a nechali ji ukázat co umí a dokáže v dalším a hlavně trochu delším období. 
 
Po ukončení diskuze bylo přistoupeno k hlasování: 
 
Protinávrh – Ing. Vermach: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 

- s c h v a l u j e    
1) Rozpočet ZŠ Národních hrdinů 70 na rok 2020 
2) Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Národních hrdinů 70 na roky 2021-2025 
3) Rozpočet MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na rok 2020 
4) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na roky 2021-2025 

H: 6/7/2 -návrh nebyl přijat 
 
Původní návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e    

1) Rozpočet ZŠ Národních hrdinů 70 na rok 2020 
2) Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Národních hrdinů 70 na roky 2021-2025 
3) Rozpočet MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na rok 2020 
4) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na roky 2021-2025 
5) Rozpočet Oáza Dolní Počernice na rok 2020 
6) Střednědobý výhled rozpočtu Oáza Dolní Počernice na roky 2021-2025 

 
        H: 9/3/3 
 
 
 
5. Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA Svatoňovická 587 
 
MUDr. Boček předložil ke schválení tyto dodatky v souvislosti se změnou stavu majetku vycházejícího 
z inventur obou organizací 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e    

1) Dodatek č. 13 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Národních hrdinů 

70, Praha 9 – Dolní Počernice 

2) Dodatek č. 12 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola DUHA, 

Svatoňovická 587, Praha 9 – Dolní Počernice 

 
        H: 15/0/0 
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6. Návrh na zrušení Výboru kultury a propagace ZMČ 

MUDr. Boček předložil ke schválení návrh na zrušení Výboru kultury a propagace (VKP), zřízení 
Redakční rady Dolnopočernického zpravodaje (RR DPZ) místo VKP a na doplnění RR novou členkou 
Mgr. Kráčmarovou (další původně navrhovaný člen Mgr. Král před začátkem jednání ZMČ odstoupil) 
 
Následná obsáhlá diskuze se týkala (ne)uveřejňování politických a jiných příspěvků členů ZMČ a dalších 
přispěvatelů. Padaly rozdílné názory na další obsahovou náplň a směr vývoje DPZ, na výklad tiskového 
zákona v souvislosti s otiskováním článků opozice a řešení právního vztahu a povinností RR k ZMČ a 
RMČ. Byl také Ing. Vermachem zmíněn možný střet zájmů předsedy VKP MUDr. Bočka jakožto 
zastupitele a místostarosty v tomto volebním období, což MUDr. Boček navrhoval vyřešit uvolněním 
funkce předsedy a doporučením Mgr. Stehlíkové do této funkce. Řešila se otázka případného způsobu 
odměňování členů RR (VKP).  
 
Mgr. Jirsák – je žádoucí určit konkrétní pravidla pro fungování a odpovědnost RR a pak teprve její složení  
 
Ing. Vermach – navrhuje 10timinutovou přestávku pro stanovení kompetencí a možnosti zachování VKP, 
v případě zrušení VKP a zvolení RR navrhne do ní jiné personální složení než bylo ve VKP 
 
Proběhlo hlasování o přestávce v poměru: H: 11/1/3 – přestávka byla odhlasována ve 20.08 hod. 
Ve 20.20 hod. byly předány tyto návrhy: 
 
Protinávrh – Ing. Vermach: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 

- r u š í    Výbor kultury a propagace ZMČ Praha – Dolní Počernice 

- u s t a v u j e Redakční radu Dolnopočernického zpravodaje ve složení: 

 předseda: ak.mal. Jan Paul 

členové: Markéta Brožová 

  ak. mal. Roman Franta 

  Ivana Hájková 

  Mgr. Tomáš Jirsák 

  Hana Jirsáková 

  PhDr. Dagmar Jílková 

  Mgr. Markéta Stehlíková 

  Martin Šíla 

Mgr. Drahoslava Kráčmarová Ph.D. 

Mgr. Jana Segi Lukavská 

tajemník: Světla Parkanová 

- u k l á d á  RMČ navrhnout na příští jednání ZMČ právní formu Redakční rady DPZ a její postavení 

vůči ZMČ 

H: 5/2/8 -návrh nebyl přijat 

Původní návrh usnesení s doplněným bodem (- ukládá…) a bez odstoupivšího Mgr. Krále: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- r u š í    Výbor kultury a propagace ZMČ Praha – Dolní Počernice 
- u s t a v u j e Redakční radu Dolnopočernického zpravodaje ve složení: 
 členové:  MUDr. Pavel Boček 
    Markéta Brožová  
    ak. mal. Roman Franta  
    Ivana Hájková  
    Ing. Hana Jaklová  
    Mgr. Tomáš Jirsák  
    Hana Jirsáková 
    PhDr. Dagmar Jílková 
    Mgr. Markéta Stehlíková  
    Martin Šíla 
    Mgr. Drahoslava Kráčmarová Ph.D. 
  tajemník: Světla Parkanová 
- u k l á d á  RMČ navrhnout na příští jednání ZMČ právní formu Redakční rady DPZ a její 
postavení vůči ZMČ 
        H: 9/0/6 
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7. Žádost o přidělení prostoru v periodickém tisku MČ 
 
Ing. Vermach požádal ZMČ o schválení přidělení přiměřeného prostoru - jedné otevřené dvoustrany 
v Dolnopočernickém zpravodaji pro koalici stran Dolní 2018. 
 
Rozvinula se široká debata navazující na předchozí bod. Zazněly hlasy jak pro, tak proti zpolitizování 
a „rozparcelování“ tohoto periodika, taktéž že vlastně časopis už politický je… Ohledně tohoto tématu 
se již v historii ZMČ několikrát diskutovalo a rozhodlo se dříve, že si časopis zachová co nejvíce apolitický 
charakter proto, aby se nestal kolbištěm slovních přestřelek různých stran a uskupení a byl pro občany 
co možná nejzajímavějším zdrojem informací o veškerém dění v obci a okolí. Jako odstrašující příklad je 
uvedeno periodikum Újezdu nad Lesy. Opozice však nyní argumentuje tím, že je potřeba dát prostor 
i alternativním hlasům, dává za vzor a inspiraci Statut Hornopočernického zpravodaje, doporučuje se tím 
zaobírat a nastavit jasná pravidla otiskování příspěvků. Někteří občané vnímají informace v DPZ 
za dlouhodobě deficitní a zastávají názor, že bude ku prospěchu věci, když zazní veřejně vícero hlasů 
a rozdílných komentářů na dění v naší obci.  
 
Po ukončení debaty bylo přistoupeno k hlasování: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s o u h l a s í   s přidělením přiměřeného prostoru v periodickém tisku vydávaném Zastupitelstvem MČ 
Praha – Dolní Počernice pro uveřejňování sdělení vyjadřující názory členů ZMČ, zvolených za jednotlivé 
politické strany, jestliže o příslušnou tiskovou plochu projeví zájem. Přiměřený prostor bude upřesněn 
v rámci plnění usnesení Z11-6 

H: 6/5/4 -návrh nebyl přijat 

 
8. Informace 

 

ZMČ vzalo na vědomí bez připomínek: 

č. 1  - Informace o rekonstrukci části ul. Nad Rybníkem 
č. 2  - Zápis č.4 Kontrolního výboru ZMČ 
č. 3  - Zápis č. 35 Finančního výboru ZMČ 
č. 4  - Čerpání dotace příspěvkových organizací ZŠ a MŠ za 1-12/2019 
č. 5  - Zpráva o činnosti RMČ za II.pol. 2019 
č. 6  - Vyjádření Hygienické stanice HMP k požadavku na snížení nejvyšší povolené rychlosti 
          na části SOKP, stavba 510 
č. 7  - Hospodaření MČ 1-12/2019 
č. 8  - Hospodaření MČ 1-3-2020 
č. 9  - Čerpání dotace PO Oáza 1-3/2020 
č.10 - Čerpání dotace příspěvkových organizací ZŠ a MŠ za 1-3/2020 
 

doc. Poláčková  – požaduje informace o studii zkapacitnění Stavby 510 

Ing. Vermach   – ve věci zkapacitnění SOKP510 žádá o určení kritérií pro požadavky RMČ 62.4 

a o ověření významu dělení akce (na úsek do Horních Počernic k mostu a od mostu k běchovickému 

předměstí) z hlediska schvalovací procesu stavby 

 

Mgr. Jirsák – 1) žádá znovu o posouzení umístění díla Patrika Hábla na hřbitovní zdi a vysvětluje 

nepochopení záměru od radních, kteří to na svém jednání zamítli z důvodu nevhodného narušení 

pietního místa. Nejde o graffiti, ale o umělecké, decentní a s citem pojaté ztvárnění lidských stínů na zdi. 

V následné diskuzi padaly návrhy na rozhodnutí referendem, elektronickou anketou či odložení 

rozhodnutí z důvodu upřesnění konečné podoby díla. Také se řešilo, kdo zafinancuje dílo (sám autor), 

náklady na instalaci (Počin) a nutnou předchozí opravu hřbitovní zdi (MČ) - tu již RMČ odsouhlasila dříve. 

 

3. protinávrh – Ing. Vermach: 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s o u h l a s í, aby na omítku vnější strany zdi dolnopočernického hřbitova směrem do ulice U Koní bylo 
provedeno dílo významného českého výtvarníka doc. Patrika Hábla „Stíny“, které pro Dolní Počernice 
zajistila Galerie u koní zapsaného spolku POČIN – POČERNICKÁ INICIATIVA s tím, že bude s Počinem 
a s autorem projednána možnost instalace jeho díla na desky umístěné na hřbitovní zdi 
        H: 8/0/7 

 

O protinávrzích č.2 - p.Stránský, č.1 - doc.Poláčková, a původním návrhu Mgr. Jirsáka se již nehlasovalo. 
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Mgr. Jirsák – 2) vznáší připomínku, že odměny členům výboru má kompetence přidělovat ZMČ a ne RMČ 

a navrhuje toto usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- v y z ý v á  svůj Kontrolní výbor, aby se zabýval problémem přidělení odměn některým členům 

výborů a komisí Radou MČ, přičemž toto odměňování je v kompetenci Zastupitelstva, a navrhl řešení 

tohoto problému. Zároveň vyzývá RMČ, aby napříště odměňování navrhovala Zastupitelstvu MČ, které je 

oprávněno o něm rozhodnout. 

        H: 8/0/7 

 

Mgr. Jirsák – 3) navrhuje, aby se posunul začátek konání dalších ZMČ na 18 hod. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- ž á d á   starostu, aby i napříště svolával jednání Zastupitelstva MČ od 18 hod.  

H: 5/5/5 -návrh nebyl přijat 

 

MUDr. Boček informoval o obtížích naší MČ v nouzovém stavu v důsledku koronaviru, o zřízení a práci 

Krizového štábu, zapojení PO Oázy, lidí z Farnosti, KSZB a mnohých dalších spolků a jednotlivců. 

Přečetl několik otázek pro zastupitele k zamyšlení nad možnostmi a způsobem vlastní konkrétní pomoci. 

V následné diskusi vyjádřili své názory Ing. Jaklová, Mgr. Kráčmarová, Ing. Vermach, Richter, Exnerová, 

Kratochvílová, doc. Poláčková, příspěvek Ing. Smrkovského k dané problematice byl zaslán zastupitelům 

e-mailem, Ing. Jaklová se k práci KŠ pochvalně vyjádřila ústně. 

Mgr. Hartoš podává návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- v y s l o v u j e    poděkování Krizovému štábu za pracovní nasazení během pandemie  

H: 9/0/6 

 
9. Dotazy, připomínky, podněty 
 
V pokračování diskuze navazující na informace o zvládání života v obci v důsledku koronaviru zazněly 

apelace na slušné chování, prosby o zachování etiky mailové i osobní komunikace a také žádosti o to, 

aby témata ke schvalování byla dána dopředu k prostudování a ne až v rámci ústních informací, 

připomínek a podnětů.  

 

p. Kratochvílová nabídla výrobu a dodání obličejových štítů pro potřebné 

 

Mgr. Kráčmarová informovala o další distribuci roušek z akce pořádané Farností DP občanům a 

institucím DP (ZŠ, MŠ, KŠ, zdrav. středisko, pošta, městská policie aj.) a dětem do nemocnice Motol 

 

Starosta – příští ZMČ proběhne do letních prázdnin, nosné téma bude projednání závěrečného účtu 

 
ukončeno ve 21:58 hod. 
zapsala: Brožová 
 
 
Ověřovatelé: 
 
              
 

Petr Stránský, v.r.           Mgr. Drahoslava Kráčmarová, 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 11. zasedání konaného dne 4.5.2020  

 
 Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice  
 
 

1. Návrh rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2020 

 

- s c h v a l u j e  
1) 
a) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2020 v hlavní činnosti: 
objem příjmů       24092tis.Kč  
objem výdajů       27218tis.Kč 
saldo příjmů a výdajů               -   3126tis.Kč  
financování (saldo tř. 8)       3126tis.Kč 
 
 b) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2019 v hospodářské činnosti: 
výnosy        10104tis.Kč 
náklady         2929tis.Kč 
hospodářský výsledek       7175tis.Kč  
zapojeno do rozpočtu MČ na rok 2020(pol. 4131)    4700tis.Kč 
zisk z předcházejících let 
 
2)   rozpočet účelového fondu zaměstnanců MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2020 v Kč 

 Plánované příjmy: zůstatek z r. 2019   
183 719,41 
   

  2.5 % odvod mezd z HČ  224 800,00  

  příjmy na úrocích     200,00  

  
příjmy 
celkem          225 000,00   

        

Plánované výdaje: příspěvek zaměstnavatele do PF      48 000  

  příspěvek na stravování  109 291,00  

  poplatek spořitelně   300,00  

  dárkové poukázky Velikonoce, Vánoce 51000,00  

  Rezerva  16 409    

         

  výdaje celkem   225 000,00   
         
 Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2020                                   183 719,41 Kč. 

 
 

 

2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2021-2025 

 

- s c h v a l u j e   střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2021–2025 

 

 
3. Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha-Dolní Počernice: ZŠ Národních hrdinů 70, 
    MŠ DUHA a Oáza na r. 2020 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ, MŠ a Oáza na r. 2021-2025 
 
- s c h v a l u j e    

1) Rozpočet ZŠ Národních hrdinů 70 na rok 2020 
2) Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Národních hrdinů 70 na roky 2021-2025 
3) Rozpočet MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na rok 2020 
4) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na roky 2021-2025 
5) Rozpočet Oáza Dolní Počernice na rok 2020 
6) Střednědobý výhled rozpočtu Oáza Dolní Počernice na roky 2021-2025 
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4. Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA Svatoňovická 587 
 
- s c h v a l u j e    

1) Dodatek č. 13 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Národních hrdinů 

70, Praha 9 – Dolní Počernice 

2) Dodatek č. 12 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola DUHA, 

Svatoňovická 587, Praha 9 – Dolní Počernice 

 
 
 
5. Návrh na zrušení Výboru kultury a propagace ZMČ 
 
- r u š í    Výbor kultury a propagace ZMČ Praha – Dolní Počernice 
- u s t a v u j e Redakční radu Dolnopočernického zpravodaje ve složení: 
 členové:  MUDr. Pavel Boček 
    Markéta Brožová  
    ak. mal. Roman Franta  
    Ivana Hájková  
    Ing. Hana Jaklová  
    Mgr. Tomáš Jirsák  
    Hana Jirsáková 
    PhDr. Dagmar Jílková 
    Mgr. Markéta Stehlíková  
    Martin Šíla 
    Mgr. Drahoslava Kráčmarová Ph.D. 
  tajemník: Světla Parkanová 
- u k l á d á  RMČ navrhnout na příští jednání ZMČ právní formu Redakční rady DPZ a její 
postavení vůči ZMČ 
 
 
 
6. Žádost o posouzení umístění díla Patrika Hábla na hřbitovní zdi 
 
- s o u h l a s í   s tím, aby na omítku vnější strany zdi dolnopočernického hřbitova směrem do ulice 
U Koní bylo provedeno dílo významného českého výtvarníka doc. Patrika Hábla „Stíny“, které pro Dolní 
Počernice zajistila Galerie u koní zapsaného spolku POČIN – POČERNICKÁ INICIATIVA s tím, že bude 
s Počinem a s autorem projednána možnost instalace jeho díla na desky umístěné na hřbitovní zdi 
         

 
7. Výzva Kontrolnímu výboru 
 
- v y z ý v á  svůj Kontrolní výbor, aby se zabýval problémem přidělení odměn některým členům 

výborů a komisí Radou MČ, přičemž toto odměňování je v kompetenci Zastupitelstva, a navrhl řešení 

tohoto problému. Zároveň vyzývá RMČ, aby napříště odměňování navrhovala ZMČ, které je oprávněno 

o něm rozhodnout. 

 
 
8. Pochvala 
 
- v y s l o v u j e    poděkování Krizovému štábu za pracovní nasazení během pandemie 
 
 
 
 
 
                    Zbyněk   R i c h t e r, v.r. 

                   starosta MČ Praha - Dolní Počernice    


