
Zápis ze zasedání Rady MČ Praha-Dolní Počernice                                    Číslo: 77 

Zahájeno:  14.00 hod. 
Ukončeno: 15.30 hod. 
Přítomni:  p. Richter, Ing. Král, p. Stránský, Mgr. Šroubek, MUDr. Boček 
Omluveni:  Mgr Edita Hejdová – tajemnice 
Hosté:                                                                                                                                    dne 25.8. 2020                                                          

 

77.1 RMČ Praha – Dolní Počernice  

schvaluje upravený návrh programu ZMČ: 

1) Smlouva o spolupráci se spol. Central Group s.r.o. 

2) Návrh dopravního řešení lokality C – Nová Úpická 

3) Převod VO v zámeckém parku na Hl. m. Prahu  

4) Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha – Dolní Počernice 

5) Memorandum k výstavbě nové základní školy 

6) Aktualizace strategického plánu MČ - Akční plán na r. 2020-22 

7) Návrh statutu DPZ 

8) Informace 

9) Dotazy, připomínky, podněty 

H: 5/0/0 T: 15.9.2020   Z: starosta 

77. 2 RMČ Praha – Dolní Počernice  

schvaluje odpovědi na požadavky iniciativy „Obecná škola dolnopočernická“ 

H: 5/0/0 T: 08/2020  Z: starosta   

77.3 RMČ Praha – Dolní Počernice  
bere na vědomí zprávu o finančním plnění ve věci soudního sporu se spol. Natural, s.r.o. a Stavba 
a Transport, předloženou právní zástupkyní MČ 
konstatuje, že tato zpráva je vypracována velmi přehledně a srozumitelně a plně vystihuje dlouholetý 
soudní spor, který vede naše MČ s výše zmíněnými společnostmi. 
požaduje předložit tento matriál k informaci FV ZMČ a ZMČ. 

     H: 4/0/1 T: 15.9. 2020  Z: starosta 

77.4 RMČ Praha – Dolní Počernice  
souhlasí s textem Memoranda, jehož účelem je společná podpora MČ Praha – Dolní Počernice 
a Hl.m. Prahy výstavbě nové základní školy v Dolních Počernicích. 
požaduje toto Memorandum předložit na jednání 13. zasedání ZMČ a  

doporučuje schválení Memoranda v ZMČ. 

H:5/0/0 T: 15.9.2020  Z: starosta 
77.5 RMČ Praha – Dolní Počernice – č.j. 1514/20 SEKR 

schvaluje na základě nejvýhodnější podané nabídky Smlouvu o dílo č. SML/2020-D-052 

mezi smluvními stranami MČ Praha – Dolní Počernice a spol. Education In Motion s.r.o. 

na zpracování projektové dokumentace k projektu s pracovním názvem „Dolní Počernice 

INFORMOVANÁ VES“, který bude podán do výzvy č. 56, prioritní osa 1 – Posílení 

výzkumu, technologického rozvoje a inovací, SC 1.1 v rámci Opračního programu Praha – 

pól růstu ČR 

ukládá tajemnici ÚMČ vyhotovit objednávku spol. Education In Motion s.r.o. dle podmínek 

této smlouvy. 

     H: 5/0/0 T: ihned  Z: tajemnice ÚMČ 

77.6 RMČ Praha – Dolní Počernice – č.j. 1504/SEKR 

projednala  

žádost spol. Základní škola Orangery.s.r.o. o pronajmutí parkovacích míst 

souhlasí s vymezením tří parkovacích míst ve Svatoňovické ul. na pozemku parc. č.  v k.ú. 

Dolní Počernice dle přiloženého nákresu spol. Základní škola Orangery s.r.o. pro parkování 

vozidel rodičů školních dětí v systému K+R a to na dobu 10min. v době od 7.30 – 9.00hod. 

a v odpoledních hodinách od 15.00 – 17.00hod. za podmínek, že ZŠ Orangery uzavře s MČ 

Praha – Dolní Počernice smlouvu, ve které se zaváže k údržbě bylinkové zahrady 

v zámeckém parku v Dolních Počernicích u čp. 39 – Oranžerie. Dále zajistí na základě 

povolení Odboru dopravy ÚMČ Praha 14 vyznačení vymezeného parkoviště svislým 

a podélným značením, splňujícím výše uvedené požadavky a zabezpečení bezproblémového 

vstupu vrátkami do Zdravotního centra, chráněné dílny a AT studia. 

pověřuje radního Šroubka a starostu kontrolou plnění tohoto usnesení 

    H: 5/0/0  T: 09/2020  Z: starosta, radní Šroubek 



77.7 RMČ Praha – Dolní Počernice – čj. 1481 a 1421/2020/SEKR 

vzala na vědomí  

-poděkování pana Rathuského samosprávě, úřadu MČ a zejména paní Markétě Brožové 

za finanční a organizační podporu při přeměně původní koupelny bytu č.5 v objektu Stará 

obec čp. 10 na bezbariérovou 

-zápis z jednání o stanovení postupu na realizaci projektu „Vlakové zastávky Praha 14“ 

- poděkování Ing. Jiřího Hrdiny paní Haně Jaklové, předsedkyni KSZB, úřadu MČ 

i samosprávě MČ v souvislosti s doručeným přáním k významnému životnímu jubileu 

za péči, která je věnována občanům naší MČ a zejména seniorům  

77.8 RMČ Praha – Dolní Počernice – předklad č. 1519/20/MAJ 

schvaluje nájemní smlouvu s panem Pavlem Hokrem IČ 70139661 na pronájem místnosti – 

„radniční klub“ v objektu ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec čp. 10, pro účely 

provozování hudební školy. 

     H: 5/0/0/ T: 08/2020  Z: majetkové odd. 

77.9 RMČ Praha – Dolní Počernice - předklad č.1543/MAJ 

schvaluje smlouvu o výpůjčce na nebytový prostor v suterénu objektu ÚMČ Praha – Dolní 

Počernice, Stará obec čp. 10 – klubová místnost se spolkem Počernická iniciativa z.s. IČ: 

68403453 (Počin) pro účely rehabilitačního cvičení po zapracování připomínek RMČ 

    H: 5/0/0  T: 09/2020  Z: majetkové odd. 

77.10 RMČ Praha – Dolní Počernice – předklad č. 1543/MAJ 

schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Dolní Počernice a Pražská 

plynárenská distribuce a.s. IČ27403505 na pozemku parc.č. 1587/1 v k.ú. Dolní Počernice 

    H: 5/0/0  T: 09/2020  Z: majetkové odd. 

77.11 RMČ Praha – Dolní Počernice - č.j. 1544/MAJ 

souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem klubovny v objektu ÚMČ Praha – Dolní 

Počernice, Stará obec 10 od 1.10. 2020 do 30.5. 2021 paní Elišce Richterové za účelem 

pořádání kroužku pro děti se zaměřením na výtvarnou a kreativní tvorbu. 

     H: 5/0/0 T: 08/2020  Z: tajemnice 

77.11 RMČ Praha – Dolní Počernice  

 souhlasí s podáním žádosti na MHMP za účelem odejmutí VO v zámeckém parku 

v Dolních Počernicích do výlučného vlastnictví HMP 

 požaduje tuto žádost projednat na 13. zasedání ZMČ 

     H: 5/0/0/ T: 2020  Z: starosta 

77.12 RMČ Praha – Dolní Počernice č.j. 1564/20/SEKR 

 souhlasí  

s poskytnutím peněžnímu daru počernickému dětskému sboru Rokytka ve výši 11 500Kč 

na zakoupení digitálního stage piana Korg B2SP-BK pro zkoušky i koncertní vystoupení 

    H: 5/0/0  T: 09/2020  Z: účtárna 

 77.13 RMČ Praha – Dolní Počernice č.j. 1555/20/TAJ 

 bere na vědomí 

vyjádření živnostenského odboru ÚMČ Praha 14 ohledně činnosti spol. Car. Mania s.r.o. 

na adrese Národních hrdinů 474 (bývalé Auto Exner Audi) 

pověřuje  

starostu vypracováním odpovědi na stížnost, která byla v této věci adresována ÚMČ Praha – 

Dolní Počernice s přiložením tohoto vyjádření a vyjádření Hygienické stanice HMP, které 

již bylo naší MČ zasláno. 

 

Zapsal: Ing. Miloslav Král 

 zástupce starosty 

 

 


