Zápis
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Počernice
č. 21

21. 2. 2022
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Zahájení:
Ukončení:

Boček, Exnerová, Hartoš, Jirsák, Jílek, Kratochvílová, Kráčmarová, Král, Kšáda,
Poláčková Šolcová, Richter, Stránský, Šroubek, Vermach
Falc
Hejdová-tajemnice ÚMČ, Konejl-ekonom ÚMČ
17:35 hod.
19:30 hod.

Starosta uvítal všechny přítomné a vyzval je k uctění památky za zemřelého ředitele příspěvkové
organizace Oáza Mgr. Tomáše Krále povstáním a minutou ticha.
Starosta pověřil ověřením zápisu z tohoto jednání Danku Exnerovou a Štěpánku Kratochvílovou.
Starosta předložil návrh programu 21. zasedání ZMČ:
1. Projednání Zásad pro záměry dopravních staveb a omezení dopravy v hl. m. Praze
2. Žaloba proti části usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice ze dne 7. 12. 2020
3. Žádost Sokola Dolní Počernice z.s. o finanční podporu spolku
4. Návrhy odměn zastupitelům za jejich činnost v Krizovém štábu MČ
5. Informace
6. Dotazy, připomínky, podněty
a nechal o něm hlasovat:

H: 14/0/0

ZMČ schválilo program jednání v této původní podobě.
Starosta pověřil svého zástupce Ing. Krále dalším řízením schůze.
1. Projednání Zásad pro záměry dopravních staveb a omezení dopravy v hl. m. Praze
Starosta přečetl důvodovou zprávu, po které byl dán prostor k připomínkám. Po krátké diskuzi o tom, zda
je či není nutné konkrétní kontaktní osobu a koho konkrétně za MČ Praha-Dolní Počernice pro jednání
s hl. m. Prahou, Technickou správou komunikací a ostatními MČ stanovit, bylo hlasováno o tomto návrhu
usnesení:
ZMČ Praha – Dolní Počernice
souhlasí a připojuje se
k „Zásadám pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby,
dopravní změny a dopravní omezení mezi hl.m. Prahou, Technickou správou komunikací a.s. a
městskými částmi HMP“
stanovuje
pověřeného zástupce a kontaktní osobu za MČ Praha – Dolní Počernice starostu Zbyňka Richtera
H: 10/0/4 - návrh byl přijat
2. Žaloba proti části usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice ze dne 7. 12. 2020
Starosta informoval přítomné o žalobě čtyř zastupitelů (bez titulů – Vermach, Poláčková-Šolcová,
Kráčmarová, Falc) k Městskému soudu v Praze proti postupu ZMČ ohledně námitek jmenovaných proti
Zápisu z jednání ZMČ 15.9.2020 a následné kasační stížnosti Ing,. Vermacha proti Usnesení tohoto
soudu ve výše zmíněné věci.
Z následné debaty a připomínek k absenci konstruktivní spolupráce (Stránský) a výhodě stenografického
záznamu (Kšáda) vzešlo hlasování o protinávrzích:
protinávrh – Ing. Jílek:
ZMČ Praha – Dolní Počernice
bere na vědomí
žalobu proti části usnesení (zápisu) ZMČ Praha – Dolní Počernice a usnesení Městského soudu ze dne
25.11.2021, kterým byla žaloba odmítnuta
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konstatuje
že ZMČ Praha – Dolní Počernice se ke kasační stížnosti, která byla podána k Nejvyššímu správnímu
soudu, vyjádří po doplnění důvodů, proč byla kasační stížnost podána
H: 6/1/7 - návrh nebyl přijat
protinávrh – Mgr. Jirsák:
ZMČ Praha – Dolní Počernice
bere na vědomí
žalobu proti části usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice ze dne 7.12. 2020
H: 11/1/2 - návrh byl přijat
O dalších podaných protinávrzích ani o původním návrhu se již nehlasuje.

3. Žádost Sokola Dolní Počernice z.s. o finanční podporu spolku
Starosta přednesl motivy žádosti tohoto spolku a vyzdvihl spolu s MUDr. Bočkem přínosnou práci Sokola
především s mládeží a dopad této záslužné činnosti na celou společnost. Bohužel zástupce spolku Petr
Polcar nemohl osobně podpořit tuto žádost z důvodu své nepřítomnosti. Z následné diskuze ohledně
snahy o větší participaci Sokola na získání finančních prostředků pro svoji činnost (dotace, vyšší
příspěvky, sponzoři apod.) a požadavku některých zastupitelů na stanovení a zveřejnění konkrétních
transparentních pravidel čerpání financí od MČ pro všechny místní spolky vzešlo hlasování:
doc. Poláčková: protinávrh
ZMČ Praha – Dolní Počernice
projednalo
otevřený dopis Sokola Dolní Počernice z.s.
konstatuje
že v průběhu r. 2022 může Sokol finančně podpořit formou rozdělení dotací od MHMP z výtěžků provozu
loterií a výherních hracích přístrojů
ukládá starostovi, aby v průběhu r. 2022 nalezl další možnosti finanční podpory Sokola a dalších spolků
v MČ, jejichž využití by bylo účelově prokázáno
H: 12/0/2 - návrh byl přijat
O původním návrhu usnesení již nebylo hlasováno.

4. Návrhy odměn zastupitelům za jejich činnost v Krizovém štábu MČ
Starosta předložil důvodovou zprávu a návrh původního usnesení, ke kterému byly přijaty a zapracovány
námitky ohledně výše odměny, konkretizování činnosti odměněných a jejich seznamu v tomto konečném
znění:
doc. Poláčková:
ZMČ Praha – Dolní Počernice
schvaluje
odměnu ve výši 10.000 Kč pro starostu MČ Praha-Dolní Počernice Zbyňka Richtera za plnění
mimořádných úkolů městské části při boji s pandemií onemocnění Covid 19, spočívající v přípravě
materiálů a informací na jednání štábu
odměnu ve výši 10.000 Kč pro místostarostu MUDr. Pavla Bočka za poskytování zdravotnických
doporučení a telefonických rad 24 hodin denně během pandemie, organizoval testování pro ÚMČ
odměnu ve výši 10.000 Kč dr. Drahoslavě Kráčmarové za organizační a iniciativní práci v Krizovém
štábu a distribuci ochranných pomůcek občanům Dolních Počernic včetně pomoci při rozdělování stojanů
na dezinfekci
H: 13/0/1 - návrh byl přijat
O původním návrhu usnesení již nebylo hlasováno.
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5. Informace
Starosta dále zmínil tyto informace:
- Smuteční oznámení zemřelého ředitele Oázy Dolní Počernice Mgr. Tomáše Krále
- Hospodaření MČ za 1-12/2021
- Hospodářské výsledky PO Oáza za 1-12/2021
- Zápis č. 12/21 z RR DPZ
- Zápis č. 1/22 z RR DPZ
- Usnesení RHMP č. 82/2022 – Domov seniorů Dolní Počernice
- Usnesení MHMP – Odbor stavebního řádu – přerušení odvolacího řízení ve věci „Stavby č. 41 505 základní škola Dolní Počernice“
- TSK, petice za omezení provozu nákladních vozidel v Dolních Počernicích, ul. Českobrodská

6. Dotazy, připomínky, podněty
- poděkování obdarovaných členů KŠ za odměny (starosta se jí vzdal ve prospěch příspěvkové
organizace Oáza Dolní Počernice
- problém parkování v ul. Bohuslavická a Hrabačovská poblíž vlakové zastávky, taktéž v ul. Dubenecká
v blízkosti ZŠ Orangery
- návrh na vyznačení chybějícího dopravního značení (přechod v ul. Hrabačovská, vyznačení žlutých
zákazových pruhů pro stání aut v dostatečné vzdálenosti od křižovatek (vodorovné dopravní značení),
případně i zjednosměrnění Bohuslavické ul.
- žádost o důslednou kontrolu dodržování dopravních předpisů a pokutování hříšníků ze strany městské
i státní policie
- podněty k využití času při přerušení odvolacího řízení stavby nové ZŠ k optimalizaci jednání se všemi
partnery
- žádost doc. Poláčkové Finančnímu výbory pro důslednější vypořádání svých požadavků ohledně
snížení nájmu a kompenzací nájemcům Počernický pivovar a Český statek do 30 dnů
- hlasování o návrhu Ing. Vermacha:
ZMČ Praha – Dolní Počernice
nesouhlasí
s vytvářením vjezdů na stavební pozemky, které by byly v kolizi s přechody pro chodce
ukládá Radě MČ v tomto smyslu jednat ve věci záměru výstavby na pozemku parc. č. 979/1 a 979/3,
čj.: MMCP14/22/04618/OV/BARJ
H: 2/3/9 - návrh nebyl přijat
- žádost Ing. Vermacha o:
- informace ohledně stanoviska RMČ 135.1 k výstavbě 510 – starosta odpoví písemně
- prověření existující studie (v archivu) možnosti zjednosměrnění ulic v MČ
- odblokování jednání ohledně nové ZŠ
- požadavky Mgr. Novotné na nová jednání ohledně výstavby nové ZŠ, řešení dopravy v MČ a využití
stávajících budov
- sdělení starosty a P. Stránského ohledně již vypořádaných a zodpovězených připomínek k projektu
nové školy, nemožnosti požadovat celkové přepracování projektu v této fázi a k nevratnému
zdržení či úplnému zastavení projektu při dalších průtazích
- návrh Mgr. Jirsáka na navýšení odměny i pro další členy KŠ – dle sdělení tajemnice bude řešit RMČ
- sdělení ak. mal. Romana Franty ohledně svého postoje k odměně za práci v Redakční radě DPZ a její
převedení pro Dětský domov
Jednání ukončeno v 19:30 hod.
zapsala: Brožová
Ověřovatelé:
Štěpánka Kratochvílová, v.r.

Danka Exnerová, v.r.

Zbyněk R i c h t e r, v.r.
starosta MČ Praha-Dolní Počernice
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Usnesení
Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice z 21. zasedání konaného dne 21.2. 2022

1. Projednání Zásad pro záměry dopravních staveb a omezení dopravy v hl. m. Praze
-souhlasí a připojuje se
k „Zásadám pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní
stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hl.m. Prahou, Technickou správou komunikací
a.s. a městskými částmi HMP“
-stanovuje
pověřeného zástupce a kontaktní osobu za MČ Praha – Dolní Počernice starostu Zbyňka Richtera

2. Žaloba proti části usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice ze dne 7. 12. 2020
-bere na vědomí
žalobu proti části usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice ze dne 7.12. 2020

3. Žádost Sokola Dolní Počernice z.s. o finanční podporu spolku
-projednalo
otevřený dopis Sokola Dolní Počernice z.s.
-konstatuje
že v průběhu r. 2022 může Sokol finančně podpořit formou rozdělení dotací od MHMP z výtěžků provozu
loterií a výherních hracích přístrojů
-ukládá
starostovi, aby v průběhu r. 2022 nalezl další možnosti finanční podpory Sokola a dalších spolků v MČ,
jejichž využití by bylo účelově prokázáno

4. Návrhy odměn zastupitelům za jejich činnost v Krizovém štábu MČ
-schvaluje
odměnu ve výši 10.000 Kč pro starostu MČ Praha-Dolní Počernice Zbyňka Richtera za plnění
mimořádných úkolů městské části při boji s pandemií onemocnění Covid 19, spočívající v přípravě
materiálů a informací na jednání štábu
odměnu ve výši 10.000 Kč pro místostarostu MUDr. Pavla Bočka za poskytování zdravotnických
doporučení a telefonických rad 24 hodin denně během pandemie, organizoval testování pro ÚMČ
odměnu ve výši 10.000 Kč dr. Drahoslavě Kráčmarové za organizační a iniciativní práci v Krizovém
štábu a distribuci ochranných pomůcek občanům Dolních Počernic včetně pomoci při rozdělování stojanů
na dezinfekci

Zbyněk R i c h t e r, v.r.
starosta MČ Praha-Dolní Počernice
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