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Zápis  
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Počernice 

3. 5. 2021            č. 16 

Přítomni: Boček, Exnerová, Falc, Hartoš, Jirsák, Jílek, Kratochvílová, Kráčmarová, Král, Kšáda, 
                        Poláčková Šolcová, Richter, Stránský, Šroubek, Vermach 
Omluveni: ---  
Hosté:  Konejl-ekonom ÚMČ 
Zahájení: 17:35 hod. 
Ukončení: 18:00 hod. 

 
Starosta předložil návrh programu 16. zasedání ZMČ, sdělil důvody jeho mimořádného svolání a přečetl 
 
1. protinávrh Ing. Vermacha o zařazení bodu do programu:  „jmenovitý záznam hlasování“ 
 
2. Protinávrh - Ing. Vermach navrhl zařadit další bod do programu:  „čp. 26“ 
 
doc. Poláčková upozornila na to, že starosta zatím neurčil ověřovatele zápisu. 
 
Starosta se omluvil za opomenutí a pověřil Ing. Krále a JUDr. Kšádu ověřením zápisu z tohoto jednání. 
 
Hlasování o 2. protinávrhu:     H: 6/6/3 - návrh nebyl přijat 
 
Hlasování o 1. protinávrhu:     H: 6/2/7 - návrh nebyl přijat 
 
Hlasování o původním programu:     
 
ZMČ schválilo program jednání v této původní podobě: 

 

1. Revokace usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice č. 15.1 a 15.2 ze dne 16. 3. 2021 
    a projednání opraveného návrhu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2021 
    a střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2022-2026 
 

        H: 10/0/5 
 
Starosta pověřil místostarostu Ing. Krále dalším řízením schůze. 
 
1. Revokace usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice č. 15.1 a 15.2 ze dne 16. 3. 2021 a projednání 
opraveného návrhu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2021 a střednědobého výhledu 
rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2022-2026 
 
Starosta přečetl důvodovou zprávu, osvětlil metodickou chybu rozpočtu a sdělil, že návrh opraveného 
rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce MČ a nikdo se k němu v dané lhůtě nevyjádřil. Dále uvedl 
informaci o překlepu v plánovaných příjmech rozpočtu účelového fondu zaměstnanců MČ, konkrétně       
o opravě částky 221.600,- na 224.600,- Kč na druhém řádku. 
 
Mgr. Jirsák informoval o své nabídce jako předsedy pro Finanční výbor (FV) vyjádřit se k opravenému 
návrhu rozpočtu na osobní schůzce, která nakonec nebyla potřeba z důvodu většinové shody členů FV 
a souhlasu s navrhovanou opravou 
 
doc. Poláčková se dotázala na původ metodické chyby – zda byl ze strany MHMP změněn metodický 
postup a zda se podobná věc již v minulosti stala a byla dodnes špatně účtována 
 
Ing. Konejl vysvětlil, že metodická chyba nastala v důsledku zaúčtování dotace na čp. 366 kvůli 
časovému nesouladu zaúčtování přijetí (2020) a čerpání dotace (2021) 
 
 
Starosta přečetl návrh usnesení: 
         
ZMČ Praha – Dolní Počernice 
 
I. 
- revokuje usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice č. 15.1 ze dne 16.3. 2021 
- schvaluje opravený rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2021 v této podobě: 
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1) 
a) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2021 v hlavní činnosti: 
objem příjmů       24476tis.Kč  
objem výdajů       32583tis.Kč 
saldo příjmů a výdajů               -   8107tis.Kč  
financování (saldo tř. 8)        8107tis.Kč 
 
 b) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2021 v hospodářské činnosti: 
výnosy          9993tis.Kč 
náklady          3764tis.Kč 
hospodářský výsledek        6229tis.Kč  
zapojeno do rozpočtu MČ na rok 2021 (pol. 4131)    4200tis.Kč 
zisk z předcházejících let 
 
2)  rozpočet účelového fondu zaměstnanců ÚMČ Praha – Dolní Počernice na r. 2021 v Kč 
 
Plánované příjmy: počáteční stav k 1.1. 2021    210 332,38 
   2,5% odvod mezd z HČ     224 600,00 
   příjmy na úrocích            400,00 
   příjmy celkem      225 000,00 
 
Plánované výdaje:  příspěvek zaměstnavatele do PF     34 000.00 
   příspěvek na stravování    106 000,00 
   poplatek spořitelně            400,00 
   dárkové poukázky Velikonoce, Vánoce     51 000,00 
   rezerva         33 600,00  
   výdaje celkem      225 000,00    
 
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12. 2021     210 332,38Kč 
 
- u k l á d á 
a) Radě MČ Praha-Dolní Počernice připravit v průběhu roku 2021 podmínky a podklady 
    pro participativní rozpočet a zařadit částku 500 tisíc Kč do návrhu rozpočtu MČ Praha- 
    Dolní Počernice na rok 2022 pro participativní rozpočet 
b) projednat v průběhu roku 2021 se sbormistryní pěveckého souboru Rokytka paní Andreou 
    Čančarovou Houfkovou finanční potřeby souboru v návaznosti na finanční možnosti MČ 
    Praha-Dolní Počernice s maximální snahou požadavkům pěveckého souboru Rokytka  
    vyhovět 
 
II. 
- revokuje usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice č. 15.2 ze dne 16.3. 2021 
- schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2022-2026 v opravené 
  podobě 

H: 11/0/4 - návrh byl přijat 
 
Starosta dále informoval o: 
- již uskutečněné schůzce s vedoucí sboru Rokytka a o schválení 35.000,- Kč v RMČ pro letošní aktivity 
  sboru (prozatím) 
- jednání s Pražskou developerskou společností (PDS) ohledně využití pozemku parc. č. 1493/1 

  ve vlastnictví HMP (proti prodejně Billa jižně od Českobrodské ul.) na výstavbu bytů a domů od MHMP, 

  ze kterého vzešla potřeba veřejného projednání projektu s občany nejspíše koncem května 

  (dle epidemiologické situace) 

- dalším termínu jednání ZMČ (mj. projednání Závěrečného účtu) v půlce června 2021 

 

ukončeno v 18:00 hod. 
zapsala: Brožová 
 
Ověřovatelé: 
           

Ing. Král, v.r.              JUDr. Kšáda, 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 ze 16. zasedání konaného dne 3. 5. 2021  

 
  
 

 

1. Návrh rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2021 

 

I. 

- r e v o k u j e   usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice č. 15.1 ze dne 16.3. 2021 
- s c h v a l u j e   opravený rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2021 v této podobě: 
 
1) 
a) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2021 v hlavní činnosti: 
objem příjmů       24476tis.Kč  
objem výdajů       32583tis.Kč 
saldo příjmů a výdajů               -   8107tis.Kč  
financování (saldo tř. 8)       8107tis.Kč 
 
 b) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2021 v hospodářské činnosti: 
výnosy          9993tis.Kč 
náklady         3764tis.Kč 
hospodářský výsledek       6229tis.Kč  
zapojeno do rozpočtu MČ na rok 2021(pol. 4131)    4200tis.Kč 
zisk z předcházejících let 
 
2)   rozpočet účelového fondu zaměstnanců MČ Praha-Dolní Počernice na r. 2021 v Kč 
 
Plánované příjmy: počáteční stav k 1.1.2021   210 332,38 
   2.5 % odvod mezd z HČ   224 600,00 
   příjmy na úrocích           400,00 
   -------------------------------------------------------------------------------- 
   příjmy celkem     225 000,00 
 
Plánované výdaje: příspěvek zaměstnavatele do PF    34 000,00  
   příspěvek na stravování   106 000,00 
   poplatek spořitelně           400,00 
   dárkové poukázky Velikonoce, Vánoce   51 000,00 
   rezerva        33 600,00 
   -------------------------------------------------------------------------------- 
   výdaje celkem     225 000,00 
 
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2021    210 332,38Kč 
  
- u k l á d á 
a) Radě MČ Praha-Dolní Počernice připravit v průběhu roku 2021 podmínky a podklady 
    pro participativní rozpočet a zařadit částku 500 tisíc Kč do návrhu rozpočtu MČ Praha-Dolní 
    Počernice na rok 2002 pro participativní rozpočet 
b) projednat v průběhu roku 2021 se sbormistryní pěveckého souboru Rokytka paní Andreou 
    Čančarovou Houfkovou finanční potřeby souboru v návaznosti na finanční možnosti MČ 
    Praha-Dolní Počernice s maximální snahou požadavkům pěveckého souboru Rokytka vyhovět 
 
II. 

- r e v o k u j e   usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice č. 15.2 ze dne 16.3. 2021 
- s c h v a l u j e   střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2022-2026 v opravené 
  podobě 
 
 
 
 
 
 
                    Zbyněk   R i c h t e r, v.r. 

                   starosta MČ Praha-Dolní Počernice    


