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STENOGRAFICKÝ ZÁPIS 

 

 

 

5. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – DOLNÍ POČERNICE 

 

 

konaného v pondělí 13. března 2023 v 17.00 hodin 

v hotelu SVORNOST, Novozámecká 284, 190 12 Praha - Dolní Počernice 

 

Přítomni:   Boček, Hartoš, Kšáda, Lněnička, Paul, Poláčková Šolcová, Rambousek, Richter,       

                  Schwarz, Stehlíková, Stránský, Šroubek, Vermach 

Omluveni: Exnerová, Kráčmarová 

Hosté:        Mgr. V. Kalivodová 

 

 

 

 

PROGRAM 

 

 Zahájení 

 Schválení programu jednání 

 Jmenování ověřovatelů zápisu 

 1. Projednání rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2023 

 2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na  

 r. 2024 – 2028 

 3. Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha – Dolní Počernice  

 (ZŠ Národních hrdinů 70, MŠ DUHA a Oáza Dolní Počernice) na r. 2023  

 a střednědobý  výhled rozpočtu ZŠ, MŠ a Oáza na r. 2024 – 2028 

 4. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací MČ Praha – Dolní 

 Počernice (ZŠ, MŠ, Oáza) 

 5. Představení náplně a harmonogramu Strategického plánu MČ 

 6. Změny Jednacího řádu ZMČ 

 7. Úprava kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1282/4 v k. ú. Dolní Počernice 

 8. Informace 

 9. Dotazy, připomínky, podněty 
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(Jednání zahájeno v 17.05 hodin.) 

 

1.  

Zahájení 

 

 Starosta Zbyněk Richter: Vážené členky, vážení členové ZMČ Praha - Dolní 

Počernice, vážení hosté, vítám vás na dnešním 5. zasedání ZMČ Praha - Dolní Počernice. 

Úvodem oznamuji, že se mi omluvila paní zastupitelka Kráčmarová a paní zastupitelka 

Exnerová, a mám informaci od pana radního Lněničky, že musí z důvodu povinností 

k dětskému domovu odejít v 18.30 hodin.  

 Tím konstatuji, že jsme usnášení schopní v počtu 13. 

 

 Dále bych poprosil pana místostarostu Schwarze a pana zastupitele Rambouska, jestli 

ověří dnešní zápis. (Ano.) Děkuji. Ověřovatelé dnešního zápisu jsou tedy bez titulů Schwarz, 

Rambousek. 

 

 Máte na stole tiskopisy na zkoušku, které jsem nechal připravit k podávání doplňujících 

návrhů a protinávrhů k předneseným usnesením, abychom do této věci zanesli určitý pořádek a 

nebylo to chaotické. Je to z důvodu toho, aby paní zapisovatelka měla přehlednější podklady. 

Dostanete to i elektronicky, dnes je to na zkoušku. Je to zapracováno do návrhu na změny 

jednacího řádu.  

 

 Nyní přejdeme k návrhu programu dnešního jednání, který zní:  

 1. Projednání rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2023 

 2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice  

 na r. 2024 – 2028 

 3. Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha – Dolní Počernice  

 (ZŠ Národních hrdinů 70, MŠ DUHA a Oáza Dolní Počernice) na r. 2023  

 a střednědobý  výhled rozpočtu ZŠ, MŠ a Oáza na r. 2024 – 2028 

 4. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací MČ Praha – Dolní 

 Počernice (ZŠ, MŠ, Oáza) 

 5. Představení náplně a harmonogramu Strategického plánu MČ 

 6. Změny Jednacího řádu ZMČ 

 7. Úprava kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1282/4 v k. ú. Dolní Počernice 

 8. Informace 

 9. Dotazy, připomínky, podněty 

 

 Ptám se vás, jestli máte nějaký doplňující návrh nebo jiný návrh k přednesenému návrhu 

programu. Nevidím, nechávám tedy hlasovat.  

 Kdo je pro tento navržený program? Jednohlasně 13. Kdo je proti? 0 Kdo se zdržel 

hlasování? 0.  

 

 Vzhledem k tomu, že byl program schválen, předávám slovo svému zástupci Jiřímu 

Schwarzovi, aby řídil dnešní schůzi. V úvodu, než začneme projednávat jednotlivé body, bych 

vás rád poprosil o částečnou toleranci, neboť jsem z důvodu jakéhosi stomatologického zákroku 

částečně indisponovaný. Můj přednes bude kratší a doufám, že srozumitelný. Děkuji. Máš 

slovo.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Dobrý večer. Děkuji panu starostovi za slovo a 

přejdeme rovnou k prvnímu bodu  
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1. 

Projednání rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2023 

 

 Poprosím pana starostu jako předkladatele o úvodní slovo. 

 

 Starosta Zbyněk Richter: Přistupujeme k nejvážnějšímu bodu naší celoroční práce, a 

to je projednání rozpočtu naší městské části na rok 2023. Ve snaze a také s vědomím, že máme 

v zastupitelstvu několik nových zastupitelů, tak jsem se snažil důvodovou zprávu rozepsat 

detailněji a se snahou, aby byla srozumitelná a abyste celému procesu přípravy rozpočtu 

porozuměli.  

 Nebudu tady důvodovou zprávu číst, protože by to trvalo možná deset minut. Jenom 

bych se chtěl zmínit, že jsme splnili všechny zákonné povinnosti přípravy rozpočtu, a také byl 

splněn jeho navržený harmonogram v příkazu starosty číslo 7. Samozřejmě máme rozpočet 

vyrovnaný, jinak si to ani nedovedu představit, takže to nechám bez komentáře.  

 Všichni víte, že rozpočet se skládá z příjmové části, z výdajové části, hlavní činnosti, 

totéž se týká naší hospodářské činnosti, bez které bychom těžko mohli hospodařit, tak jak 

hospodaříme. Z podkladů, které jste dostali, jste jistě vyrozuměli, že nehospodaříme špatně, 

neboť máme dostatek finančních prostředků, abychom pokryli základní požadavky pro potřeby 

naší městské části v roce 2023, kromě kapitoly veřejná zeleň jako už každoročně, neboť v této 

kapitole očekáváme vrácenou daň ve výši 1,8 milionů korun, kterou potom doplníme do 

rozpočtu, a z převážné většiny bude věnovaná na údržbu veřejné zeleně.  

 Pak je součástí rozpočtu ještě sociální fond, který není obšírně komentován, ale jeho 

návrh usnesení je poměrně podrobný. Nicméně kdybyste k sociálnímu fondu zaměstnanců 

úřadu městské části měli cokoli k dotázání, obraťte se, jako ostatně při dotazech k celému 

návrhu rozpočtu na zde sedícího Ing. Michala Konejla, se kterým jsme rozpočet na rok 2023 

připravovali, a musím říct, že to je jeho velká zásluha, že návrh rozpočtu byl připraven, tak jak 

byl připraven.  

 Nemůžu pominout, že finanční výbor zastupitelstva doporučil zastupitelstvu tento návrh 

rozpočtu schválit. Totéž doporučila rada městské části. Omezil bych se na tento předklad a 

navrhuji otevřít diskuzi.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji panu starostovi za předklad a otevírám 

diskuzi k prvnímu bodu. Pan zastupitel Vermach. 

 

 Zastupitel Ing. Pavel Vermach, Ph.D.: Rád bych se zeptal, jestli v návrhu rozpočtu je 

někde zabudovaná položka pro případ, že by se vyskytla situace, jaká nás potkala v loňském 

roce, kdy městská část byla postavena do územního řízení na most, dálnici, nebo na záležitosti, 

které v podstatě přesahují naše možnosti. Jestli v návrhu rozpočtu je někde možnost financovat 

případné expertízy, nebo pokud by taková situace nastala, jak bychom to řešili. Jestli bychom 

to řešili úpravou rozpočtu, nebo na to máme nějaké připravené prostředky v nějakém jiném 

fondu. 

 

 Starosta Zbyněk Richter: Především jste si mohl všimnout, že v návrhu rozpočtu je 

zapracovaná rezerva rady ve výši 800 tisíc korun, a dále máme na našich účtech finanční 

prostředky, které, pokud by bylo opravdu třeba je použít, předstoupíme před zastupitele a 

necháme tyto finanční prostředky odhlasovat nebo určit na ten účel, který tady pan zastupitel 

Vermach navrhuje. 

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Všechno? Další diskuzní příspěvky, Zatím 

nikdo. Končím diskuzi a poprosím pana starostu o přečtení návrhu usnesení.  
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 Starosta Zbyněk Richter: Přečtu vám návrh usnesení a budou to čísla, zase čísla, ale 

přečíst to musím, tak doufám, že to pro vás bude srozumitelné.  

 ZMČ Praha - Dolní Počernice schvaluje  

 I. a) rozpočet MČ Praha - Dolní Počernice na rok 2023 v hlavní činnosti  

 objem příjmů 30 654 tisíc korun 

 objem výdajů 37 019 tisíc korun 

 saldo příjmů a výdajů – 6 365 tisíc korun 

 financování 6 365 tisíc korun 

 b) rozpočet MČ Praha - Dolní Počernice na rok 2023 v hospodářské činnosti 

 výnosy 11 525 tisíc korun 

 náklady 4 024 tisíc korun 

 hospodářský výsledek 7 501 korun  

 zapojeno do rozpočtu MČ na rok 2023 6 950 tisíc korun. 

 Zde doplňuji, že to je zisk z předcházejících let.  

 II. rozpočet účelového fondu zaměstnanců MČ Praha - Dolní Počernice na rok 2023 

v korunách:  

 Plánované příjmy, počáteční stav k 1. 1. 2023 267 576,66 korun, 2,5 % odvodu mezd 

z hlavní činnosti 260 tisíc korun, příjmy na úrocích 3 tisíce korun, příjmy celkem 263 tisíce 

korun.  

 Plánované výdaje, příspěvek zaměstnanců do účelového fondu – pardon, obrátím se na 

pana Ing. Konejla. Je to penzijní fond? (Příspěvek zaměstnavatele do penzijního fondu.) 22 tisíc 

korun. Příspěvek na stravování 138 tisíc korun, poplatek spořitelně 1 tisíc korun, dárkové 

poukázky Velikonoce, Vánoce 72 tisíc korun, rezerva 30 tisíc korun. Výdaje celkem 263 tisíc 

korun. Předpokládaný zůstatek fondu k 31. 12. 2023 je 267 576 korun.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Má někdo nějaký protinávrh? Nevidím. 

Dávám hlasovat.  

 Kdo je pro? 13. Schváleno jednohlasně, není potřeba hlasovat dál. Všech 13 přítomných 

zastupitelů pro. Děkuji.  

 Přistoupíme k bodu  

 

2. 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2024 – 2028 

 

 Předkladatel pan starosta, poprosím o předklad. 

 

 Starosta Zbyněk Richter: V důvodové zprávě jsem uvedl, že máme zákonnou 

povinnost střednědobý rozpočet zpracovávat, a to zejména pro potřeby hl. m. Prahy, aby město 

mělo přehled, s jakou výší finančních prostředků asi může na období, abych to odhadl správně, 

pěti let počítat. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je tvořen na základě rozpočtu z právě 

projednávaného roku. Na rok následující potom můžeme mít poměrně přesný odhad dalšího 

roku, a na další léta jsme se uchýlili k tomu, že částky v podstatě opisujeme, protože nemáme 

jinou možnost ani jiné vodítko, abychom ty částky napsali jinak. Podle mého názoru, já jsem 

se tady už v minulých letech vyjádřil k tomuto střednědobému výhledu rozpočtu tak nějak 

rezervovaně, ale nicméně je to naše povinnost, a takto vám ho předkládám a prosím o jeho 

schválení. Děkuji.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji za předklad a otevírám k danému bodu 

diskuzi. Paní zastupitelka Poláčková.  
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 Zastupitelka doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.: Já jsem se chtěla zeptat, jestli 

právě uvádění stejných částech nás nelimituje v získání případně nějakých dotací nebo investic 

z Magistrátu hl. m. Prahy, právě jestli to není, že kdybychom plánovali, že budeme potřebovat 

o 20 milionů víc, a objevilo se to ve střednědobém výhledu, jestli by s tím město spíš nepočítalo, 

například v souvislosti s nějakou investicí, například pro revitalizaci Dolnopočernického 

rybníku, což může být za vybagrování velká částka, bude potřeba to udělat, tak jestli do 

střednědobého výhledu rovnou ty plánované opravy nebo investice, které budou extrémně 

nákladné, nezahrnout, aby se na to město mohlo připravit a počítat s tím.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Odpovím na to, paní zastupitelko. Hl. m. Praha nás, nechci 

říct slovo okrádá, ale ponechává si tolik finančních prostředků z vybraných daní, že nám 

zdaleka nedává tolik peněz, jako třeba dostávají obce v České republice. Hl. m. Praha si tyto 

finanční prostředky ponechává proto, aby právě mělo na tyto velké investice, a aby mělo i 

v zásobě investice na investiční potřeby městských částí. Každoročně je rezervováno 

v rozpočtu hl. m. Prahy na potřebu investic městských částí 500 milionů korun. Myslím si, že 

během, nevím kolik, asi deseti dnů, prostě 23. března se dozvíme, jestli nějaké peníze z této 

rezervy obdržíme. Musím říct, že město je natolik dobře finančně založené, že snad jenom 

kdyby se vyskytla, nevím teď co, nějaké živelný pohroma, jako byly povodně v roce 2002, 

pořád má město dostatečné množství finančních prostředků a dokáže si je vyhradit na nenadálé 

události. Já z tohoto nemám obavy a myslím si, že i finanční prostředky naší městské části 

nejsou tak špatné, náš stav na účtech není tak špatný, abychom se museli obávat nějaké 

dramatické záležitosti. Jestli vám takto ta odpověď stačí?  

 

 Zastupitelka doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.: Nemluvila jsem ani tak o 

nějaké výjimečné záležitosti, nějaké pohromě nebo něco takového. Spíš kdybychom tam dávali 

ve střednědobém výhledu třeba 20 milionů navíc, jestli to mělo větší šanci se nějakým 

způsobem promítnout v tom, že bychom potom těch 20 milionů třeba dostali. Plánujeme třeba 

vybagrovat rybník, chceme to do roku 2028, a čtyři roky vám tady předkládáme ve 

střednědobém rozpočtu, že s tím počítáme s těmi 20 miliony plus, že bychom je potřebovali. A 

pak je to lepší způsob argumentace, než čekat, jak město rozdělí půl miliardy, kterou bude 

rozdělovat. Nemluvím o nějakých náhlých událostech, ale spíš opravdu jako plán rozvoje 

městské části a těch pracích, které bude potřeba udělat.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Asi jste uvedla ne úplně vhodný případ, protože pokud by 

se dělala taková investice, jako třeba odbahnění rybníka, tak to bude dělat Praha, protože rybník 

není náš, ale Prahy. A jenom na okraj, rybník byl rekonstruován z velké části z finančních 

prostředků EU. Pro vaši informaci celá rekonstrukce stála 56 milionů korun, a vlastní odbahnění 

pouze 12. Takové finanční prostředky jsou v balíku městských financí zanedbatelné. 

 Ale já vám rozumím, nicméně my bychom asi museli zdůvodnit, pokud bychom dali o 

20 milionů víc na některý z následujících roků, tak bychom asi museli přesně vědět na co, a 

Praha by se o to asi zajímala, a myslím si, že taková věc by se musela předjednat s Prahou 

dopředu.  

 Neumím vám na to jinak víc odpovědět. Tak to děláme léta a vždycky to takto 

fungovalo. Zatím model držíme takto. Neumím vám na to víc odpovědět. Možná že až půjdu 

na rozpočtové oddělení, kde se zeptám vedoucí rozpočtového oddělení, co by se stalo, kdyby. 

Na to se zeptám a můžu vám to sdělit. Děkuji.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Poprosím, jestli se hlásí někdo další do 

diskuze. Nikoho nevidím, uzavírám. Pan Ing. Konejl.  
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 Ing. Michal Konejl: Dobrý večer. Možná pro vaši informaci, jak říkal pan starosta, 

s penězi od města k nám to je opravdu složité. Udělal jsem si srovnávací tabulku se Zelenčí, 

s obcí, která je ve Středočeském kraji, mám zhruba stejný počet obyvatel jako Dolní Počernice. 

Rozdíl, který dostávají z dotací v rámci rozpočtového určení daní, je mezi námi a jimi 36 

milionů korun. Oni pak samozřejmě zodpovídají úplně za všechno, budují si silnice, starají se 

o svůj hřbitov, odvážejí si své odpady atd. Jenom abyste věděli, že rozdíl tady je.  

 Nesouvisí to samozřejmě s tím, o čem mluvila paní zastupitelka. To je zase jiná věc, 

jestli by se pan starosta zeptal, jak by to mohlo být. Ale pravda je taková, že my jako Dolní 

Počernice jsme v rámci Prahy a řadu peněz čerpáme z prostředků hlavně tím, že Praha za nás 

buduje vybrané stavby, páteřní silnice, školu například, pokud se to povede, apod.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: veřejné osvětlení a další věci.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Další příspěvek do diskuze? Nevidím, 

uzavírám diskuzi a prosím pana starostu.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Návrh usnesení je velice stručný:  

 ZMČ Praha - Dolní Počernice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Dolní 

Počernice na roky 2024 – 2028.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Má někdo nějaký protinávrh? Nevidím. 

Dávám hlasovat. Kdo je pro? 9. Kdo je proti? 0. Kdo se zdržel hlasování? 4. Děkuji, návrh byl 

přijat.  

 Přistoupíme k bodu  

 

3. 

Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha – Dolní Počernice (ZŠ Národních 

hrdinů 70, MŠ DUHA a Oáza Dolní Počernice) na r. 2023 a střednědobý výhled 

rozpočtu ZŠ, MŠ a Oáza na r. 2024 – 2028 

 

 Předkladatel opět pan starosta.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Přesně tento bod jsme projednávali takto v loňském roce. 

Návrhy rozpočtu si příspěvkové organizace navrhly samy, taktéž střednědobé výhledy rozpočtu 

si navrhly samy. Na nás je zkontrolovat, zda se v těchto návrzích nevyskytují nějaké anomálie. 

Ty rozpočty jsou navrženy tak, že z nich nemusíme mít obavy a jsou navrženy na základě čísel, 

která vycházejí ze skutečného plnění rozpočtu předchozího roku, tak jako to je v naší městské 

části, a od toho se odvíjí návrh rozpočtu na další rok. A samozřejmě že se tam objevují nárůsty 

třeba cen materiálů, energií atd., ale s tím se musíme všichni lidově řečeno poprat, musí se s tím 

počítat. Pro mě je důležité, a mělo by to být důležité pro nás všechny, že naše příspěvkové 

organizace hospodaří vždy se ziskem. Není čeho se v tomto směru obávat. Jinak platí pro ty 

rozpočty to, co jsem říkal při předkladu návrhu rozpočtu městské části.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji za předklad a otevírám diskuzi 

k danému bodu. Pan zastupitel Vermach.  

 

 Zastupitel Ing. Pavel Vermach, Ph.D.: Děkuji. Když jsme v roce 2019 ustanovovali 

příspěvkovou organizaci Oáza, v předkladu tehdy zaznělo, že se Oáza bude v průběhu své 



7 
 

činnosti financovat sama. Mě by zajímalo, jestli rada od té vize zcela ustoupila, nebo se k tomu 

budeme postupně přibližovat.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Já jsem dobře nerozuměl, prosím.  

 

 Zastupitel Ing. Pavel Vermach, Ph.D.: Když se v roce 2019 odsouhlasoval vznik 

příspěvkové organizace Oáza, v tom předkladu tehdy zaznělo, že se Oáza bude financovat sama 

ve výhledu. A já se ptám na to, jestli rada od té vize ustoupila, nebo se k tomu budeme 

v budoucnu nějak přibližovat.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Jestli to takto znělo, že Oáza bude soběstačná, bude se 

financovat sama, tak to asi dochází k nějakému informačnímu šumu, protože vždycky naše 

příspěvkové organizace jako i základní škola, i mateřská škola dostávají dotaci na činnost od 

naší městské části, tak že by Oáza úplně mohla fungovat bez dotace od městské části, takto to 

myšleno určitě nebylo. Ale já si nejsem jistý, jestli to, co tady bylo řečeno, jestli se zakládá na 

pravdě. To bychom si museli vyhledat v materiálech z toho tři roky starého jednání o Oáze atd. 

Na to nejsem schopen odpovědět. Jisté je, že všechny naše příspěvkové organizace žijí částečně 

z dotací od naší městské části. Něco jiného to je u škol, kde dostávají ještě navíc dotaci od hl. 

m. Prahy, a to jde mimo nás, a s tím my nemůžeme nic dělat.  

 

 Zastupitel Ing. Pavel Vermach, Ph.D.:  Tehdy to souviselo se svěřením parku a 

prostor v úřadu. Ale děkuji za odpověď.   

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Prosím další příspěvek do diskuze. Paní 

zastupitelka Poláčková.  

 

 Zastupitelka doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.: Já jsem se chtěla zeptat pana 

ředitele školy, pana místostarosty, jakým způsobem je promítnutý nárůst počtu žáků a 

zvyšování duplikace tříd, které byly většinou jednotřídní v rámci ročníků a právě rozpočtu 

školy, případně jaká je vize s ohledem na to, že je možné, že se bude muset přistavovat část 

budovy, udělat tam nějaká letní škola nebo něco takového s ohledem na stavbu nové školy.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji za dotaz. Co se týká finančních 

prostředků do rozpočtu základní školy s nárůstem počtu žáků, tak ten se promítá určitě do 

stanovení výše částky příspěvku od města městské části jako takového. Pak normativně na počet 

tříd, počet žáků, kde je výpočet koeficient na druhé mzdové prostředky nebo druhý balík peněz, 

který přichází od Magistrátu na mzdové prostředky, pomůcky, další záležitosti. 

 Co se týká rozrůstání, snažili jsme se co nejdéle oddálit to, že bychom museli, tak jak 

doporučuje Ministerstvo školství, losovat počet žáků, který k nám přišel do prvních tří. 

Kapacitu základní školy jsme navyšovali už počtvrté z původních 234 na současných 375, takže 

rezerva tam ještě je. A vždycky je to v podstatě otázka toho, kolik dětí odejde z 5. ročníků, jak 

jsou silné 5. ročníky. V tuto chvíli vám nemůžu říct, jestli budeme schopni třeba naplnit, otevřít 

dvě první třídy příští rok, další rok apod. Myslím si, že kapacitně co se týká počtu dětí, bychom 

to zvládli, ale co se týká prostoru, tak vlastně poslední prostor, který máme tak ještě jako jedna 

malá třída, která už byla využívána v budově tělocvičny základní školy v tom zázemí jako 

takovém. My jsme tam dva roky jednu třídu měli. To je poslední rezerva na příští rok, protože 

současné čtvrté třídy mají počet 17 a 20 žáků. Tam je otázka, kolik dětí se dostane na gymnázia. 

Kdyby se potom spojovaly, nemusela by se používat ani tato třída. Ale v původně dimenzované 

budově na devět tříd máme aktuálně tříd 15 a příští rok budeme mít 16, protože předpokládáme, 

a zvládneme tedy pokrýt současný rok, vždycky tedy počítáme na dva – tři roky dopředu, 
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protože na déle v tuto chvíli v podstatě nemůžeme, i když nějaký odhad už máme podle počtu. 

Uvidíme, kolik dětí bude chodit ze školky. Samozřejmě přijímáme přednostně pouze naše žáky. 

Spádově třeba patří z Dolních Počernic, a v případě, že by nedošlo k nějakým naplněným 

kapacitám, tak minimálně přijímáme, když nám nějaké naše děti odpadnou, tak co byly děti u 

zápisu.  

 Co se týká prostorového řešení, to bychom pak museli řešit buď nějakou dočasnou 

přístavbou, nebo něčím takovým, protože prostor na to je na travnaté ploše. Ale otázka je 

financování, což je třeba problematika získávání grantů. Proto bychom rádi podali granty jak 

na sportoviště, tak na opravu tělocvičny, tak na vybavení třeba dalších učeben. Granty, které 

podáváme, tak podáváme na to, co by se dalo přenést, když to řeknu, do nových budov nebo 

případné výstavby nové školy. Poslední grant skončil v loňském roce, kdy jsme za 2 150 tisíc 

korun z Praha – pól růstu rekonstruovali počítačovou učebnu kompletně, a jsou to vlastně dvě 

v jednom. Počítačová a jazyková učebna. Jediné, o co by se ve financích přišlo, jsou rozvody 

jako takové, které jsou v učebně udělané. Ale všechno se dá přenést. Ale na okna a na další do 

budov, které mají životnost prodlužovánu už počtvrté vždycky o pět let, tak na to grantem 

nedosáhneme, protože nikde není dáno, že pokud se začne stavět, nebo nezačne stavět, jestli 

splníme podmínku pěti let využitelnosti, a nemuseli bychom dotace vracet atd. Bohužel na tom 

jsou bity hlavně naše děti, které tam chodí.  

 Další dotaz? Nevidím.  

 

 Paní Markéta Brožová, Oáza Dolní Počernice: Děkuji. Aspoň částečně bych ráda 

vysvětlila financování Oázy. Nevím, jak to tady bylo přesně před čtyřmi roky řečeno, ale 

finanční soběstačnosti příspěvkové organizace, která pořádá více než polovinu akcí pro naše 

občany bezplatně během roku, není v podstatě reálná bez dotace městské části. My samozřejmě 

můžeme vedlejší činností, tzn. třeba pořádání svatebních obřadů v parku a dalšími jinými 

činnostmi dotaci významně snížit, ale abychom fungovali úplně bez dotace, to si myslím, že 

nejde asi nikde, na jiné městské části. Nedovedu si představit, jak by to fungovalo. 

 My se snažíme shánět sponzory, znamená to neustálé oslovování potenciálních partnerů 

o příspěvky. Minulý rok se nám podařilo získat nemalou částku, abychom mohli objednat 

kapely na Babí léto, tam lidi také chodí bezplatně nebo za dobrovolné vstupné. A jsou to nemalé 

částky, jaké si ty kapely a další účinkující řeknou. V tom ranku se zdá, že dotace je třeba veliká, 

ale abychom mohli dělat akce, které jsou již tradiční, jako Svátek sousedů, Den seniorů atd., 

třeba připravit řadu nových pro děti, vzdělávací programy, myslím si, že to bez dotace městské 

části nepůjde.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Další příspěvek pan zastupitel 

Vermach. 

 

 Zastupitel Ing. Pavel Vermach, Ph.D.: Kdyby se dejme tomu mimořádně dařila 

participace parku, na jaký podíl by se pak dala invence městské části snížit? 

 

 Paní Markéta Brožová, Oáza Dolní Počernice: Chcete po mně, abych trošku vařila 

z vody. Hrubý odhad. Možná poprosím pana Ing. Konejla, aby mi v tom trošku pomohl. Záleží 

na tom, co jsme v tom personálním obsazení schopni obsáhnout.  

 

 Ing. Michal Konejl: Je to tak, že obrat vedlejší hospodářské činnosti roste. Roste, 

nakonec můžete si to porovnat ve výsledcích z minulých let. V loňském roce dosáhl 656 tisíc, 

což ve třech lidech, v jednom zaměstnanci a dvou lidech, kteří pomáhají, a samozřejmě pak 

dalších lidech, kteří se třeba účastní na nějaké dohody atd., je nárůst o nějakých, trošku vařím 

z vody, dejme tomu 150 tisíc. Vyrostl malinko i zisk, není v tom jenom park, jsou v tom tři 
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koncerty, které byly pořádané ve Svornosti, Lenka Filipová, Pavel Šporcl, a jeden v parku, 

filmové melodie. Všechny koncerty byly ziskové, některý byl víc, některý míň samozřejmě.  

 Ale chci tím říct, že 332 tisíc, které se vydělaly, což je zisk za loňský rok ve VHČ, tak 

se jednak použily na umoření části mezd, které jsme zaplatili jednak z hlavní činnosti, to byla 

tenkrát nosná myšlenka, kterou jsme možná diskutovali s paní docentkou na tom setkání, kdy 

se ptala, co s těmi penězi z parku budeme dělat, a co se určitě podařilo, a to že se nám podařilo 

vylepšit setkání seniorů vánoční. To snad může potvrdit pan zastupitel Paul, který tady byl, a 

kromě kulturního programu, který by nebyl malý, tak se podařilo i ve spolupráci s městskou 

částí dát seniorům nějaké dárky, dát jim pořádně najíst, aby byli spokojeni atd. Peníze slouží 

k těmto věcem. Oáza se snaží tyto peníze do toho dát. 

 Poslední věc, kterou k tomu ještě řeknu, je, abyste si uvědomili, že kromě Oázy, která 

má nějaký svůj rozpočet, je tady taky komunitní centrum, a to je pro nás třeba výzva na další 

roky, protože je potřeba si uvědomit, že v letošním roce končí dotace na komunitní centrum, 

kterou máme z evropských fondů, a to komunitní centrum, které je nákladově ve stejné výši, 

jako Oáza, tzn. bavíme se také o 2 milionech korun, které to městskou část stojí, v tuto chvíli 

ještě ve velké části vypomáhá OP – PPR, ale v příštím roce už si to budeme muset zafinancovat 

sami. S největší pravděpodobností sami. To je, co získal Tomáš Král, v letošním roce už uplyne. 

To je všechno, děkuji.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji za informace. Ptám se, ještě další 

diskuzní příspěvek? Pan zastupitel Paul.  

 

 Zastupitel Jan Paul: Zaslechl jsem tady Jako doma komunitním centrum. Komunitní 

centrum navštěvuji pravidelně, a tam se proslýchá, že budou dokonce zrušeni. Ventiluji, co 

prochází ze zákulisí. Právě že se bojí toho, že jak jste říkal, nebudou mít dotace, a dneska je 

situace taková, že ti důchodci tam opravdu mají luxusní prostředí. Nic neplatí, užívají keramiku, 

můžou modelovat, je tam pec, můžou si v té peci pálit, tak pec jede na velké stupně. Nekritizuji 

to. Neříkám, že to je špatně. Jenom chci sdělit, co je teď v ovzduší, obavy Zdeňky Čápové, 

řeknu na rovinu, z toho, co bude dál. To je všechno.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji a poprosil bych, abychom se vrátili 

k základu daného bodu, a to jsou rozpočty a střednědobé výhledy našich příspěvkových 

organizací. Zeptám se ještě na další diskuzní příspěvek. Nevidím. Děkuji. Uzavírám diskuzi. 

Prosím pana starostu jako předkladatele, aby přečetl návrh usnesení.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: ZMČ Praha - Dolní Počernice schvaluje  

 1. rozpočet ZŠ Národních hrdinů 70, na rok 2023,  

 2. střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Národních hrdinů 70, na roky 2024 – 2028,  

 3. rozpočet MŠ Duha, Svatoňovická 587, na rok 2023,  

 4. střednědobý výhled rozpočtu MŠ Duha, Svatoňovická 587, na roky 2024 – 2028, 

 5. rozpočet Oáza Dolní Počernice, Stará obec 6, na rok 2023,  

 6. střednědobý výhled rozpočtu Oáza Dolní Počernice, Stará obec 6, na roky 2024 –       

                2028. 

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Má někdo protinávrh? Nevidím tak. 

Dávám hlasovat. Kdo je pro? 11. Kdo je proti? 0. Kdo se zdržel hlasování? 2. Děkuji, konstatuji, 

že návrh byl přijat.  

 Přikročíme k bodu  
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4. 

Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací MČ Praha – Dolní Počernice 

(ZŠ, MŠ, Oáza) 

 

 Předkladatel pan starosta. Poprosím o předklad.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Tyto dodatky se vytvářejí na základě pravidelných inventur. 

Omlouvám se za přeřeknutí. Pokud budete chtít něco podrobněji vysvětlit, poprosil bych dotazy 

směřovat na pana Ing. Konejla. Děkuji.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji za předklad. Otevírám k bodu diskuzi. 

Nevidím nikoho, ukončuji diskuzi. Poprosím pana starostu u přečtení návrhu usnesení.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: ZMČ Praha - Dolní Počernice schvaluje 

 1. dodatek číslo 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Národních hrdinů 70, 

Praha 9 – Dolní Počernice,  

 2. dodatek číslo 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace MŠ Duha, Svatoňovická 

587, Praha 9 – Dolní Počernice,  

 3. dodatek číslo 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Oáza Dolní Počernice, 

Stará obec 6, Praha 9 – Dolní Počernice.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Má někdo protinávrh? Není tak. Dávám 

hlasovat. Kdo je pro? 13. Návrh byl přijat jednohlasně. Další hlasování pozbývá smyslu. Děkuji. 

 Přikročíme k bodu číslo 5., jestli je už možný bod číslo 5. 

 

5. 

Představení náplně a harmonogramu Strategického plánu MČ 

 

 Starosta Zbyněk Richter: Já bych k tomu předeslal, že paní Mgr. Kalivodová, která 

vám má předložit zprávu k tomuto bodu, měla dorazit v půl šesté. Bydlí mimo Prahu. Paní 

magistro, vy jste mně unikla. Já jsem si vás nevšiml. Za to se moc omlouvám. Vítám vás mezi 

námi. Paní Mgr. Kalivodová je ředitelka společnosti Finanční poradenství, která zvítězila ve 

výběrovém řízení na zpracování našeho strategického plánu, a já poprosím o stručný přednes, 

jak by to procesně mělo vypadat a co nás očekává v této souvislosti jak jako občany, tak 

zastupitele.  

 Dovoluji si vám navrhnout, že paní magistra bude to, co budete vidět na obrazovce, 

komentovat vlastními slovy. Myslím si, že důležité bude to, co bude na obrazovce. Navrhuji, 

aby ve stenografickém záznamu byl potom vložen tento záznam a projev paní magistry by byl 

bez záznamu. To je můj návrh, vyjádřete se k tomu, prosím.  

 

 Zastupitel Ing. Pavel Vermach, Ph.D.: Byl bych raději, kdybychom v záznamu měli i 

vás.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Navrhuji tedy, resp. v souladu s průběhem jednání 

zastupitelstva bude stenografický záznam projevu paní magistry zaznamenán, a vy toto 

dostanete mimo záznam jako na vědomí. Ano? Tak, o tom nemusíme nechávat hlasovat. Paní 

magistro, požádám vás o přednes.  

 

 Mgr. Vladimíra Kalivodová, Finanční poradenství, s. r.o.: Dobrý den, děkuji za 

prostor, který jste nám poskytli, abychom vám mohli představit práci, jak bude probíhat práce 
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na strategickém plánu. Děkuji i za to, že jsme byli vybráni, a můžeme se opět podílet na 

základním rozvojovém dokumentu, který v Dolních Počernicích vzniká. Vlastní strategické 

plánování, budu se snažit být co nejvíce stručná. Je to moderní metoda rozhodování, které je 

založené na udržitelném rozvoji, tzn., aby se společnost rozvíjela, ale současně nezatěžovala 

životní prostředí. Cílem je tedy vyvážený rozvoj ekonomické, sociální a environmentální 

oblasti a samozřejmě to, aby do přípravy strategického plánu bylo zainteresováno co nejvíce 

aktérů, a tím myslím především vás jako zastupitele, jako volené zástupce, ale také občany, 

kteří budou mít chuť se do projektu zapojit, a samozřejmě pracovníky úřadu městské části.  

 Strategický plán je dlouhodobý rozvojový dokument, optimalizuje lidské a finanční 

zdroje, měl by nebo bude přijat vámi, volenými zastupiteli, protože se dnes nevidíme naposledy. 

Jakmile pokročíme s prací, budeme vám předkládat výsledky naší práce, a ve finále kdy bude 

strategický plán hotový, tak vy ho musíte odsouhlasit, a pak bude zveřejněný pro všechny 

občany.  

 Co to vlastně přinese městské části, tak je to zavedení principu strategického a 

projektového řízení. Jeho součástí bude seznam projektových záměrů, které by se měly 

v městské části uskutečnit do roku 2030. To jsme zvolili jako takový horizont pro ten plán, pro 

celou práci. A může být podkladem právě i pro přípravu rozpočtu, nebo na nějakých územních 

dokumentech atd., a samozřejmě má velký dopad také na to, aby mohla městská část v případě 

vhodnosti dotačního titulu čerpat ať už tedy evropské, nebo národní dotační zdroje.  

 Plán se vlastně dívá na celou městskou část nejen ze současného hlediska, které se 

budeme snažit zmapovat, ale také z dlouhodobého, a pohled je komplexní. Měl by zahrnovat 

všechny oblasti rozvoje městské části.  

 Jakým způsobem budeme pracovat? Plán, budeme pracovat na základě různých analýz, 

průzkumů, sběru dat, rozhovorů řízených, samozřejmě jsme také zahrnuli možnost 

dotazníkového šetření, které dotazník už vyšel. Je k dispozici jak v tištěné podobě, myslím si, 

že šel v zpravodaji do všech domácností, ale je také k dispozici v elektronické podobě, takže 

ho občané mohou vyplnit přímo.  

 Strategický plán má dvě části. První je analytická, kde dochází k rozboru současné 

situace, a to nejen, řeknu, mapováním všech oblastí, ale na základě zjištěných údajů, informací 

jsou zpracovány tzv. SWOT analýzy, ať už tedy SWOT analýzy jednotlivých oblastí, což může 

být třeba doprava, životní prostředí, kultura, ale také analýza městské části jako celku.  

 Pokud z těchto SWOT analýz a sebraných dat se potom přesuneme do návrhové části, 

ve které vlastně definujeme tzv. rozvojovou vizi, ve které je obsaženo stručně to, jak by městská 

část měla vypadat v roce 2030, ale aby to bylo trošku víc uchopitelné, tak se potom snažíme 

rozvojovou vizi rozpracovávat trošku podrobněji, a určují ji tzv. klíčové oblasti, nebo objevují 

se v ní tzv. klíčové oblasti, které nám vyplynou z analytické části, a které potom odsouhlasí 

rada MČ, že takto budou dál zpracovávány. Bude v tom zahrnuto, jako už jsem říkala, další 

veřejné projednávání, a potom na závěr v návrhové části jsou konkrétní projektové záměry, 

které by měly být realizovány, nebo by na nich mělo být pracováno do roku 2030.  

 Tady je další struktura podrobnější, kterou vidíte. My už jsme si ji teď vlastně postupně 

řekli. Ještě závěrem bych chtěla říct, že bude připravena také tzv. implementační monitorovací 

část, která bude v sobě zahrnovat ty věci, jak se má se strategickým dokumentem pracovat, aby 

to nebyla nějaká složka, která leží někde ve skříni a nikdo si jí nevšimne, ale je tam nastavena 

práce k průběhu celého období, aby se plán mohl upravovat, měnit a nebyl to nějaký dokument, 

ve kterém se nemůže nic změnit.  

 Organizační zajištění. Gestor celého projektu je pan starosta, já jsem koordinátor za 

společnost, která bude plán zpracovávat. Řídicí skupinou jsme zvolili radu MČ, protože je to 

velmi flexibilní. Rada se schází pravidelně, a pokud nastane z jedné nebo z druhé strany 

potřeba, tak se můžeme operativně sejít a vyřešit to, co je potřeba.  
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 Tady jenom stručně o nás, že máme zkušenosti se zpracováním strategických 

dokumentů v okolních nebo i vzdálených městských částech, ale dělali jsme jich několik 

v průběhu několika let. Nějaké zkušenosti tady máme.  

 Podrobněji k analytické části. Budeme se snažit sebrat co nejvíce dat a informací, a to 

nejen od vedení městské části, od zaměstnanců z jednotlivých institucí. Je velmi dobré, že 

budeme moci využít sčítání lidu, domů a bytů z roku 2021, že ta data jsou aktuální. Už na tom 

pracujeme. Budete mít vytažená data o nejrůznějších průzkumech, které se v rámci tohoto 

šetření dělalo. Potom samozřejmě jak už jsem se zmiňovala, budeme využívat dotazníkové 

šetření, které bychom chtěli udělat velmi podrobně graficky, ale asi bychom ho přiložili jako 

přílohu, abyste tam měli veškeré výsledky, a jenom takové ty souhrnné výsledky bychom 

vždycky uvedli k dané oblasti přímo do plánu. 

 Na tomto slajdu vidíte základní strukturu analytické části, ať je to, čím se budeme 

zabývat, základními údaji, tam budeme nejvíce využívat data z toho sčítání, také 

v obyvatelstvu. Další oblast bude ekonomika, sociální infrastruktura, doprava, což je tady velmi 

důležitá oblast, technická infrastruktura, životní prostředí.  

 Jaké budou přínosy analytické části? Je to vlastně seznámení se s podklady, které nás 

potom přesunou do návrhové části, s okolnostmi, které jsou pro vývoj strategie důležité, 

s přehledem již realizovaných projektů, jaká je tady institucionální kapacita příspěvkových 

organizací, školství, a součástí bude také analýza aktuálních dotačních možností, které pro 

městskou část jsou již tentokrát trošku omezené, protože první v tomto programovacím období 

Praha nemá svůj dotační titul, má nějaké možnosti v jiných dotačních titulech, ale přece jenom 

už je to trošku méně.  

 Už jsem se zmiňovala, že bude zpracovaná SWOT analýza celé městské části. SWOT 

analýza, všichni znáte, jakým způsobem se připravuje, posuzují se vnitřní faktory, což jsou 

silné, slabé stránky, ale také vnější faktory, které má městská část, příležitosti a hrozby. SWOT 

analýzu budeme dělat za celou městskou část, za jednotlivé klíčové oblasti, a až to budeme mít 

připravené, tak rada je dostane k dispozici a budeme s ní ty závěry projednávat, abychom se 

potom mohli posunout do návrhové části. Ta má své hierarchické uspořádání od obecného ke 

konkrétnímu, to budou nějaké, nejvíc obecná je formulace na rozvojové vize, o které už jsem 

se také zmínila. Mělo by to být v horizontu sedmi let, jak by městská část měla vypadat. Ale 

vždycky děláme to, protože to je buď jedna dlouhá věta, nebo dvě, ale ještě ji rozpracováváme 

zase podle jednotlivých oblastí, které se ukážou jako důležité a strategické.  

 Identifikace rozvojových problémů, tam bude připravena analýza problémů a potřeb, 

abychom z toho dokázali formulovat priority, tzv. klíčové oblasti, a z nich potom konkrétní 

projektové záměry. Takže jak už jsem se zmínila, je to vždycky formulace od obecného ke 

konkrétnímu, od globálních cílů ke specifickým, a k návrhu jednotlivých prioritních oblastí, 

které tam máte také vyjmenované. Je to jenom příklad, ale pravděpodobně nám z toho vyplynou 

tyto oblasti, které tady budou. Ale může se to ještě nějakým způsobem změnit.  

 Ke každému na závěr té návrhové části vypracováváme tzv. opatření, neboli konkrétní 

projektové záměry. Každý bude mít svoji tabulku, která bude takto členěna, podle toho, jaké se 

tam očekávají cíle, jaké aktivity by měly vést k naplnění, ale bude tam i odhad nějaké finanční 

náročnosti, harmonogram plnění nebo harmonogram vývoje, a pokud bude možné, tak 

samozřejmě tam přidáme i možnosti čerpání z evropských fondů nebo národních dotačních 

titulů, aby se městská část mohla na toto připravit.  

 Už se dostávám k závěru, kdy je to tzv. implementační část strategického plánu, jehož 

nejdůležitější součástí je akční plán, který by měl být zpracovaný tak na rok, až nejdéle na dva, 

kdy vlastně v každém roce budou jednotlivé projektové záměry posouzeny, jestli třeba už byly 

realizovány, nebo jestli pozbyly platnosti, nebo co se změnilo, aby plán byl pořád živým 

dokumentem.  



13 
 

 Tady máte ještě podrobněji k akčnímu plánu, a tady už jsou principy zavedení 

strategického řízení v MČ Praha - Dolní Počernice vzhledem k tomu, že toto už je třetí plán, 

který se tady dělá, tak vy máte v tomto velký náskok.  

 Jak už jsem říkala, plán vám budeme prezentovat, jak radě, tak zastupitelům, tak 

občanům, a potom výsledný plán bude zveřejněn nejen na stránkách městské části, ale i na 

stránkách, které se jmenují databáze strategií, kam jednotlivé městské části nebo obce vkládají 

zpracované strategické dokumenty. To je za mě ve stručnosti všechno. Samozřejmě se o tom 

dalo mluvit déle, ale nechci vás zdržovat. Děkuji za pozornost.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Poděkoval bych paní Mgr. Kalivodové za 

prezentaci strategického plánu. Zeptám se, abychom využili její přítomnosti, má někdo nějaký 

dotaz? Pan zastupitel Paul se hlásil první, potom pan zastupitel Vermach.  

 

 Zastupitel Jan Paul: Vcelku jsem tomu docela porozuměl, ale to není ironie. Já se vás 

chci, paní Kalivodová, zeptat, jestli byste mi mohla osvětlit, tam je formulace optimalizace 

lidských zdrojů. Moc to nechápu, jestli mi můžete říct, co to je, a uvést nějaký případ 

optimalizovaného lidského zdroje.  

 

 Mgr. Vladimíra Kalivodová, Finanční poradenství, s. r.o.: Je to tak. My samozřejmě 

nejsme personální agentura, abychom dělali personální audit v rámci úřadu, ale určitě bude u 

každého projektu stanoveno, kdo za něj zodpovídá, a samozřejmě také z rozhovorů v rámci 

úřadu vyplyne, jestli je tady lidských zdrojů dostatek, nebo jestli třeba by bylo třeba nějaké 

posílení, nebo přeskupené. Ale samozřejmě tam bude třeba, řeknu, doporučení, pokud se k nám 

takové informace dostanou, bude třeba doporučení, aby byl v rámci úřadu zpracován personální 

audit, a ten personální audit bude zařazen do konkrétních projektů, aby se v tomto dospělo tam, 

kde by to bylo potřeba.  

 

 Zastupitel Jan Paul: Lidský zdroj znamená člověk? (Ano.) Proč tam je ten zdroj? 

 

 Mgr. Vladimíra Kalivodová, Finanční poradenství, s. r.o.: To se tak říká, lidské 

zdroje. To je normální běžný termín.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Prosím, pan zastupitel Vermach.  

 

 Zastupitel Ing. Pavel Vermach, Ph.D.: Průběh projednání strategického plánu 

v zastupitelstvu budou důležité dvě oblasti, které v té analytické části vidím jako klíčové. 

Z jakých zdrojů budeme čerpat data pro analytickou část, a jaké oblasti budeme ve strategickém 

plánu sledovat v té analytické části? Já bych byl velice rád, jestli bychom se tady mohli 

dohodnout, že v okamžiku, kdy budete mít připravené ty zdroje, z kterých budete čerpat, že 

bychom, nemusíme se asi scházet, ale můžeme to dostat na vědomí, abychom se k tomu mohli 

vyjádřit. Protože kromě toho, že tady budou evidentně čerpaná data z místních zdrojů, tak bude 

potřeba, abychom zahrnuli zejména to, že Dolní Počernice jsou součástí širšího celku hl. m. 

Prahy, a myslím si, že v drtivé většině oblastí, v kterých potom budeme strategický plán 

schvalovat, projednávat a řešit, tak vlivy vnější tam možná budou mnohem významnější, než 

ty naše názory a vlivy zevnitř, a bylo by fajn, kdybychom měli možnost tady případně nějaké 

věci doplnit, a ty sledované oblasti, pokud budeme u dopravy, zdravotnictví, životní prostředí 

atd., tak by bylo také dobré, kdybychom se možná vyjádřili už v té fázi první, abychom to 

potom nedoplňovali, až budete mít třeba hotovu práci.  
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 Mgr. Vladimíra Kalivodová, Finanční poradenství, s. r.o.: My určitě budeme 

vycházet ze strategických dokumentů, které jsou zpracované na úrovni hl. m. Prahy, někde i na 

úrovni České republiky, ale přece jenom ta Praha má velké specifikum, takže hlavně 

z dokumentů, které jsou zpracované na úrovni hl. m. Prahy, máme předjednané jednání na IPR, 

abychom tam mluvili, a budeme se snažit, aby to bylo z toho širšího hlediska. Někde ani ta data 

třeba konkrétně jenom pro Počernice nejsou. Třeba v oblasti ekonomické, nebo toto. Takže co 

kde získáme, a říkám samozřejmě, velkým přínosem je sčítání lidu. Samozřejmě máte, řeknu, 

třeba zpracovanou demografickou studii, nebo něco takového. Toto všechno my do toho plánu 

chceme zařadit, a chceme z toho vycházet, aby tam bylo informací co nejvíce, ale aby 

konkrétně, aby byly trošku zpracované, aby to nebylo jenom, že to tam opíšeme, ale aby bylo 

vidět, jaký dopad na Počernice to může mít.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji, a hlásil se pan zastupitel Hartoš.  

 

 Zastupitel Mgr. et Mgr. Petr Hartoš: Děkuji za prezentaci. Rád bych se zeptal na 

načasování aktivity projektu, protože bod, který předkládáte, se jmenuje představení náplně a 

harmonogramu strategického plánu městské části, tak mě zajímá ten harmonogram, nějaký far 

plán, načasování, klíčové milníky, které budou dodány, což možná souvisí s předchozím 

dotazem na vstup lidí ze zastupitelstva.  

 

 Mgr. Vladimíra Kalivodová, Finanční poradenství, s. r.o.: Myslím si, že smlouvu 

máme podepsanou do 30. listopadu, ale teď tedy úplně nevím, jestli to je do konce října, nebo 

do konce listopadu. Ale myslím si, že to je listopad. Samozřejmě my předpokládáme, že takový 

květen bychom mohli mít zpracovanou analytickou část, která se potom projedná na radě, 

vyplynou z ní klíčové oblasti, a v září by měla být zpracovaná už i ta návrhová část, která půjde 

do projednávání, abychom všechno stihli do konce listopadu. To jsem možná měla přidat slajd 

s harmonogramem. To se omlouvám.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Další dotaz z řad občanů. 

 

 Paní Regina Novotná: (Špatně slyšet.) Chtěla bych paní Kalivodové moc poděkovat, a 

chci se zeptat, jestli prezentace bude také přístupná, dostupná pro veřejnost. To je jedna otázka. 

A druhá otázka je, jakým způsobem, jak konkrétně budou moci občané nebo spolky do procesu 

přípravy strategického plánu vstoupit? Mluvila jste o tom vy, mluvil o tom i pan starosta 

v úvodníku Dolnopočernického zpravodaje, takže by mě zajímalo, jakým konkrétním 

způsobem kromě dotazníku do toho budeme moci vstoupit.  

 

 Mgr. Vladimíra Kalivodová, Finanční poradenství, s. r.o.: Zveřejnění nebo 

prezentace, to nám řekne možná paní tajemnice, ale když bude součástí zápisu? Nebo vám ji 

můžu poslat. Když mi dáte adresu, tak vám ji pošlu, to není žádný problém. Nebo může být 

umístěna na stránkách, říká paní Brožová. Pokud s tím bude rada souhlasit.  

 A k tomu zapojení občanů, já už jsem psala nějaký článek, který vyšel nebo vyjde 

v Dolnopočernickém zpravodaji, takže tam je určitě výzva, že se na nás občané můžou obrátit. 

Všechny kontakty na mě jsou na úřadě, budou určitě i v dotazníku. Navíc je dotazník 

strukturovaný tak, že je tam spousta prostoru, kde se můžete vyjádřit mimo přesně kladené 

otázky. A jak už jsem říkala, že ještě minimálně jednou nebo dvakrát bude strategický plán 

projednáván, a to tady určitě budu. Můžu se sejít i se spolky, pokud něco budou chtít, nebo něco 

budeme oslovovat, řízené rozhovory atd. myslím si, že pokud cokoli, můžeme se sejít.  
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 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Poprosím další dotaz. Nevidím, děkuji. 

Zavírám diskuzi a předám slovo panu starostovi.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Můžu k tomu jenom říct, že dnešní přednes paní Mgr. 

Kalivodové byl v podstatě informační. Podle toho je také navrženo usnesení, že bychom tuto 

prezentaci vzali na vědomí bez hlasování. A co se týče dnešního slajdu, ten byl určen 

zastupitelům, a nevím, jestli to veřejnosti něco dá. My se rozhodneme, jestli ho umístíme na 

naše stránky, ale pokud tam zařadíme kolonku strategický plán, tak já s tím nemám problém, 

aby se tam tyto slajdy objevily. Jinak doslovný stenografický záznam přednesu paní magistry 

bude součástí zápisu z dnešního zastupitelstva, který bude normálním způsobem přístupný 

veřejnosti.  

 Pokud nikdo nic nemá, dovolil bych si přečíst návrh usnesení, o kterém jsem řekl, že by 

bylo jenom informativní.  

 ZMČ Praha - Dolní Počernice bere na vědomí harmonogram a představení náplně 

strategického plánu MČ Praha - Dolní Počernice na roky 2023 – 2027.  

 Tím bych i poděkoval paní magistře. Máš protinávrh? Poděkoval bych paní magistře, a 

pokud to chceš učinit taky, tak já ti klidně dám přednost. Abyste věděli, paní magistra řekla, že 

už je to třetí strategický plán. On je to v podstatě čtvrtý, protože já jsem sám zpracoval původní 

počáteční rozvojový plán, který nebyl až tak profesionálně zpracovaný, ale tehdy, tuším, v roce 

2010 to bylo první vodítko a byli jsme jedna z mála městských částí, která vůbec nějaký takový 

dokument měla. Pak jsme se toho chopili profesionálně, protože jsme využili nabídky tzv. 

revolvingového fondu z Ministerstva životního prostředí, resp. ze Státního fondu životního 

prostředí, kde jsme získali peníze na zpracování strategického plánu naší městské části, a ten 

byl, tuším, do roku 2016. Od roku 2017 do roku 2021, 22 vlastně, do minulého roku byla třetí 

verze, a dneska přistupujeme ke zpracování čtvrté verze, a já to tedy považuji za velice důležité, 

mít takový dokument, protože když mluvím na různých úrovních, jak na úrovni třeba městských 

částí, starostů městských částí, nebo i při setkávání v rámci Národní sítě zdravých měst České 

republiky, tak my jsme opravdu někde o nějaké kroky napřed, protože některé obce nebo 

městské části, které ty dokumenty zpracované nemají, a jsou mezi nimi i tzv. velké městské 

části hl. m. Prahy. Tady bylo řečeno, že strategické plány jsou v podstatě podmínkou pro to, 

abychom mohli žádat o různé dotační tituly, neboť ty výzvy se odvolávají na to, že dokument 

musíme mít zpracován, a že oblast, ve které žádáme, musí být zahrnuta ve strategickém plánu, 

a my to musíme doložit, a to je pro nás nesmírná výhoda, protože už jsme několik takových 

projektů a studií proveditelnosti udělali, a s drtivou většinou byly ty projekty úspěšné, o čemž 

se tady dál nechci rozšiřovat.  

 Ještě jednou, paní magistro, velké díky a těším se na naši spolupráci, která prakticky 

funguje od roku 2005. Toho si velmi vážím. (Potlesk.) 

 

 Mgr. Vladimíra Kalivodová, Finanční poradenství, s. r.o.: Já také. Děkuji moc.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji panu starostovi za přečtení návrhu 

usnesení. Má někdo protinávrh usnesení?   

 

 Zastupitel Ing. Pavel Vermach, Ph.D.: Spíš návrh na doplnění původního návrhu, 

který přednesl pan starosta.  

 ZMČ Praha - Dolní Počernice bere na vědomí informaci o přípravě strategického plánu 

atd., co tam bylo, plus bych prosil, zda bychom doplnili: 

 ZMČ stanovuje milník pro řešení analytické části ve fázi shrnutí 

 - zdrojů dat 

 - sledovaných oblastí,  
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 ke kterému budou mít možnost se členové ZMČ vyjádřit.  

 

 Nenavrhuji, aby kvůli tomu bylo svolávané zastupitelstvo, ale na to, aby nám rada, až 

bude mít tuto fázi rozpracovanou, zda by nám ji rozeslala, abychom se k tomu mohli vyjádřit 

v připomínkách.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Teď přichází záležitost, o které jsem mluvil v úvodu 

dnešního zasedání, že máš před sebou – takže děkuji, nemusím ani končit svoji větu. A to, co 

Pavel Vermach přečetl, tak já jako předkladatel bodu s tím nemám problém, ale pak už je to 

tedy hlasovatelné. Někdo s tím třeba nemusí souhlasit. Bere na vědomí… 

 

 Zastupitel Ing. Pavel Vermach, Ph.D.: Je to celý tvůj bod plus doplnění dvou kroků.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Vložíme tam někam slůvko požaduje?  

 

 Zastupitel Ing. Pavel Vermach, Ph.D.: Dal jsem tam stanovuje. Stanovuje milník.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: To stačí k tomu, abychom hlasovali.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Dobře. Dávám hlasovat. Kdo je pro doplnění 

návrhu usnesení Ing. Vermacha? Pro 12. Kdo je proti? 0 Kdo se zdržel? 1. Návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo bere na vědomí, doplněno o informace pana Vermacha.  

 

 Přistoupíme k bodu číslo  

 

6. 

Změny Jednacího řádu ZMČ 

 

 Předkladatelka paní radní Stehlíková.  

 

 Mgr. Markéta Stehlíková: (Špatně slyšet.) Ráda bych seznámila ZMČ Praha - Dolní 

Počernice se změnami jednacího řádu. Náš nabyl účinnosti dne 3. 3. 2003, pak docházelo ke 

změnám. Poslední byla ze dne 15. 9. 2020. Mám tady dvě oblasti změn, které jsou na dnešní 

den připraveny. První oblast úprav navrhl starosta MČ pan Richter. Jedná se o návrh na úpravy, 

které více méně vycházejí z praxe, nebo přinášejí zjednodušení, upřesnění, anebo také 

odpovídají současné situaci, která se týká rozšíření elektronické komunikace apod. Dál je tam 

i úprava administrativní chyby.  

 Druhá oblast, nebo druhý bod, další úpravu navrhla paní doktorka Drahoslava 

Kráčmarová, která tu dnes není, nicméně předložila svůj návrh písemně. Je to návrh ve znění: 

Jmenovité zaznamenávání průběhu hlasování ZMČ. Její důvodovou zprávu jste také dostali 

přiloženu. Dnes tu není. Zřejmě bych ji měla také přečíst, aby to bylo zřejmé.  

 Paní předkladatelka Drahoslava Kráčmarová uvedla: Zasedání zastupitelstva jsou na 

rozdíl od rady veřejná. V současné době je již běžnou praxí napříč republikou v zápisech 

z jednání jmenovitě uvádět údaj o tom, jak jednotliví zastupitelé hlasovali. V Dolních 

Počernicích se tak prozatím neděje. Uveřejňování této informace má zásadní význam ve smyslu 

transparentnosti. Občané mají právo vědět, jak zastupitel s mandátem, který ve volbách získal, 

nakládá. Jmenovité zaznamenávání je důležité i pro samotné zastupitele, kteří za svá hlasování 

nesou právní, ale i morální zodpovědnost. Z praktického hlediska pak předchází například 

zmatečnosti hlasování, ke které v praxi nezřídka dochází. Níže navržené usnesení reflektují 

skutečnost, že je ze zasedání ZMČ Praha - Dolní Počernice pořizován stenografický záznam. 
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 Následuje návrh usnesení, kde je navržena změna jednacího řádu v bodě 9 nebo v čl. 9 

bodě 1 písm. f) a úprava bodu f).  

 Domnívám se, že to jsou dvě oblasti, které jsou trochu oddělené. Myslím si, že první 

návrhy starosty jste dostali též písemně, mohli jste si zkontrolovat i porovnat s jednacím řádem. 

Stejně tak předklad paní doktorky Kráčmarové. Já bych navrhovala, abychom hlasovali 

odděleně o těchto dvou oblastech. Jedna oblast návrhu pana starosty, a oblast paní doktorky 

Kráčmarové.  

 Řeknu vám i proč. Protože když jsem se blíže podívala na předklad paní doktorky, která 

tu bohužel není, určitě bychom to řešili s ní, tak její úprava v bodě 9 řeší jenom zápis. A my 

přitom v jednacím řádu, když se na něj podíváte, tak způsob hlasování se řeší v čl. 4 v bodu 2. 

Myslím si, že to je ještě třeba na úpravu předkladu. Navrhuji hlasovat odděleně o návrzích.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Technická.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Můžu ještě doplnit, že paní předkladatelka se nezmínila o 

tom, kdy by měla nastat platnost a účinnost jednacího řádu, takže prosím o doplnění.  

 

 Mgr. Markéta Stehlíková: Omlouvám se, trochu to vyplývá ze situace. Mělo by to být 

určitě zmíněno. Účinnost schválených změn, které tedy budou schváleny, jednacího řádu od 

jednání ZMČ následujícího po schválení změn, tj. od 6. zasedání. Teď máme 5.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji za doplnění a otevírám k danému bodu 

diskuzi. Ano?  

 

 Mgr. Markéta Stehlíková: Předpokládám, že samozřejmě jednací řád poté, co budou 

případně schváleny změny, bude přepracován a zasláno všem zastupitelům nejnovější vydání. 

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji a otevírám diskuzi. Pan Ing. Vermach.  

 

 Zastupitel Ing. Pavel Vermach, Ph.D.: Navrhuji, abychom o těch dvou bodech 

hlasovali společně. V případě bodu 2 je vcelku malicherné nebo zanedbatelné, jak co bude 

přesně zaznamenáno. Klíčová záležitost je politické rozhodnutí zastupitelstva, jestli chce, anebo 

nechce, aby způsob hlasování byl transparentní pro všechny, kteří se budou chtít seznámit se 

zápisem a budou chtít vědět, jak kdo hlasoval.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Má ještě někdo nějaká příspěvek do 

diskuze? Paní zastupitelka Poláčková.  

 

 Zastupitelka doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.: Mám k tomu jenom 

poznámku, že mám dojem, že stávající jednací řád ani po těchto úpravách dostatečně 

nereflektuje to, že jsou zápisy ze zastupitelstva městské části dva. Jeden se týká usnesení, a 

jeden je stenografický záznam, přičemž já když jsem byla ověřovatel, tak mi docela vadilo, že 

nemůžu vlastně ověřit znění usnesení, která byla přijata, a že se vlastně jenom vyjadřuji ke 

stenografickému záznamu. A já si myslím, že to by mělo být nějakým způsobem, mně to přijde 

to nejdůležitější. Zatímco stanoviska nebo usnesení, která byla přijata a která jsou tam zvlášť, 

nejsou jmenovitě označena atd. Jenom je tam výsledek hlasování. Tak ty vlastně podepisuje 

pan starosta a nepotřebují ověření, ačkoli je to to, co jsme na zastupitelstvu schválili. Ne to, co 

se jenom říká, ale to, o čem bylo hlasováno. A já si myslím, že toto by měl právě ověřovatel 

s největší pozorností, kterou tomu může věnovat, projít, jestli opravdu to usnesení, jak bylo 
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hlasováno, je odhlasováno, nebo nebylo odhlasováno, jestli jsou tam jenom ty, co jsou 

odhlasované. Mně vadilo při ověřování, že jsem ta usnesení nedostala k dispozici.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Pan starosta se hlásí.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Usnesení jsou prakticky jenom vytažená ze zápisu.  

 

 Zastupitelka doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.: (Bez mikrofonu.) Jestli jsou 

špatně vytažená, to je jiná otázka. Když jsem to chtěla zkontrolovat a nepřišla mi ta usnesení, 

tak mi to docela vadilo, že odvádím poloviční práci. Můžu si projít stenografický záznam, ale 

potom chci vědět, jestli ta usnesení jsou dobře přepsaná…  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Já vám rozumím, co myslíte. Pokud jsou schválená usnesení 

prakticky součástí zápisu, tak já nemám problém, aby to dostávali ověřovatelé na vědomí, ale 

ta usnesení se neověřují. Ověřuje se zápis.  

 

 Zastupitelka doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.: (Bez mikrofonu.) To si právě 

nemyslím. Myslím si, že když se tady na něčem usneseme, to se odhlasuje, tak ověřovatel 

ověřuje to, že to, co tady bylo odhlasováno, je v souladu s tím, co se potom projeví v zápise. To 

je to samé.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Paní docentko, myslím si, že tuto vaši připomínku nechám 

prověřit právnímu oddělení, anebo právnímu zástupci městské části, ale já v tom nevidím 

problém. Nedovedu si představit, vy namítáte možnost, že ta usnesení, která jsou vytažená ze 

zápisu, nemusí být shodná, může dojít k nějakému omylu, že ověřovatel by měl porovnat znění 

zápisu s vybranými usneseními.  

 

 Zastupitelka doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.: (Bez mikrofonu.) Myslím si, 

že to je hlavní práce ověřovatele. Jestli se tam někde vynechá sloveso když, nějaké sloveso, 

nebo něco takového, to je fuk. Ale pokud se usnesení objeví jako schválené a je tam ověřovatel 

a pustí to, ačkoli se mu to nedostalo do ruky, tak to považuji za problematické. Rozumíte mi? 

 

 Starosta Zbyněk Richter: Rozumím vám. Vzhledem k tomu, že nejsme na tuto vaši 

připomínku připraveni, tak bych navrhoval, abychom si to všichni ověřili do příštího zasedání 

zastupitelstva, a můžeme opět zařadit bod do programu jednání Změna jednacího řádu, a tam 

to upravit. Nejsem přesvědčený, že cokoli tady napíšeme, že bude v pořádku.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Pan Ing. Vermach se hlásí, druhý 

diskuzní příspěvek.  

 

 Zastupitel Ing. Pavel Vermach, Ph.D.: (Bez mikrofonu.) Technická poznámka. Co 

říká docentka Poláčková, je naprosto evidentní. To je dané zákonem, že zápis sleduje podstatné 

části v souladu s průběhem zápisu. A ten zápis má ještě jeden defekt, na který tady upozorňuji 

už hodně dlouho. Zápis ze zákona musí obsahovat jména účastníků jednání. My je tam nemáme. 

My tam víme, že hlasovalo 13 lidí, nebo 9 lidí, ale nedočteme se v zápisu, kdo tady byl. … když 

si otevřu… nedokážu to tam najít, kdo na tom zastupitelstvu byl. A jestliže někde leží prezenční 

listina, tak výtah z toho by měl být součástí sdělení, protože pro veřejnost, která je publikovaná, 

sdělení je publikované na webu městské části… Doplňme zpětně, ať je to jasné, kdo byl 

přítomen, kdo nebyl přítomen. A jestli bude ověřovatel sledovat jenom doplňující záležitosti, 
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doprovodné jevy jednání, to je fajn, ale v první řadě musí sledovat soulad usnesení s tím, co 

bylo odhlasováno.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Další diskuzní příspěvek pan Stránský.  

 

 Zastupitel Petr Stránský: (Špatně slyšet.) Bodu číslo 1 rozumím tak, že součástí zápisu 

je i usnesení, tím pádem mám za to, že by bylo zhojeno to, aby byla ošetřena i varianta 

slovíčkaření. Když bude zápis, tak součástí toho je i usnesení, které je potom ověřeno. Ad 1. 

Ad 2 Pavle k tobě. Já jsem přesvědčen o tom, že každý podepisuje přítomnost včetně času, 

včetně doby. Pokud někdo odejde, tak je to taky možné zaznamenat, a z toho je tedy zřejmé, 

kdo tady je, kdo se tady vyskytuje, kdo případně ne.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Další příspěvek, zatím nevidím. Mám dva 

návrhy. Jeden pana zastupitele Vermacha o tom hlasovat dohromady, pokud jsem slyšel 

správně. A druhý paní radní Stehlíkové odděleně. Dávám hlasovat o protinávrhu v uvozovkách.  

 

 Kdo je pro, aby se o obou – pardon, už je po diskuzi. Kdo je pro návrh pana zastupitele 

Vermacha? 4 Kdo je proti? 5 Kdo se zdržel hlasování? 3. Návrh nebyl přijat.  

  

 Dávám hlasovat o návrhu paní radní Stehlíkové, aby se o obou předkladech hlasovalo 

oddělně. Kdo je pro? 8 Kdo je proti? 3 Kdo se zdržel? 1. Děkuji.  

 

 Vracím slovo předkladatelce, poprosím o návrh usnesení.   

 

 Mgr. Markéta Stehlíková: (Začátek špatně slyšet.) ZMČ Praha - Dolní Počernice 

souhlasí se změnami jednacího řádu MČ Praha - Dolní Počernice v následujících bodech.  

 Čl. 1. bod 5. Znění tohoto bodu se ruší a nahrazuje se: Materiály k projednání jsou 

členům ZMČ k dispozici v písemné podobě sedm dní před zasedáním ZMČ v pracovní době 

v kanceláří starosty,  mimo pracovní dobu po dohodě se starostou nebo sekretariátem starosty. 

V elektronické podobě mohou být materiály zasílány průběžně i mimo dobu stanovenou 

jednacím řádem ZMČ.  

 Čl. 1 bod 6. Nahradit slova: doporučuje se, aby obsahovalo, slovem: obsahovat. Úprava 

interpunkce. Text bude znít: Návrhy k projednání ZMČ musí být podány starostovi nejpozději 

10 dnů před termínem zasedání ZMČ, musí mít písemnou formu a obsahovat návrh usnesení a 

jeho odůvodnění. O zařazení návrhů dalších bodů programu ZMČ podaných v pozdějším 

termínu či přednesených v průběhu zasedání rozhodne ZMČ hlasováním.  

 Čl. 3 bod 1. Poslední věta se doplňuje slovy: A to na předepsaném tiskopisu, který musí 

být na každém zasedání ZMČ k dispozici. Celý text bude znít: Návrh usnesení předkládá 

v písemné formě předkladatel, případně návrhová komise na základě původního materiálu. 

Každý člen ZMČ je oprávněn podat k navrženému usnesení protinávrh v písemné formě, a to 

na předepsaném tiskopisu, který musí být na každém zasedání ZMČ k dispozici.  

 Čl. 3 bod 2. Vypouští se slova: tak aby odpovídalo výsledkům jednání.  

 Čl. 4 bod 1. Vypouští se slova: Příslušnému návrhu. Nahrazují se slovem: protinávrhu.  

 Čl. 6 bod 1. Ve druhé větě se na jejím konci změní zkratka ZMČ na RMČ. Věta bude 

znít: Elektronicky budou zápisy zaslány členům ZMČ až po jejich podepsání dvěma členy 

RMČ.  

 Čl. 6 bod 2. Za slovo: dána se doplňuje slovo: písemně. Věta bude znít: Pokud není na 

dotazy odpovězeno obratem ústně, musí být odpověď dána písemně nejpozději do 30 dnů.  

 Čl. 9 bod – pardon, to je vše.  
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 Dále v poslední větě jednacího řádu bude změněn termín a číslo usnesení, kterým byla 

přijata změna jednacího řádu v ZMČ. Účinnost schválených změn jednacího řádu bude od 

jednání ZMČ následujícího po schválení změn, tj. od 6. zasedání ZMČ Praha - Dolní Počernice.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Dávám hlasovat. Kdo je pro? 8 Kdo je 

proti? 2 Kdo se zdržel hlasování? 2. Děkuji, návrh byl přijat.  

 Poprosím druhý návrh paní doktorky Kráčmarové.  

 

 Mgr. Markéta Stehlíková: Přečtu návrh usnesení, tak jak ho předložila předkladatelka 

paní doktorka Drahoslava Kráčmarová. 

 ZMČ Praha - Dolní Počernice souhlasí se jmenovitým zaznamenáváním průběhu 

hlasování zastupitelstva. V tomto smyslu ZMČ schvaluje změnu jednacího řádu v bodě 9/1/f) 

V zápisu se uvádí: f) Stručný (přehled veškerých přijatých usnesení, jmenovitý záznam 

hlasování) a objektivní (stenografický záznam), popis průběhu projednávání jednotlivých bodů. 

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Má někdo protinávrh? Nevidím tak. 

Dávám hlasovat. Kdo je pro? 5 Kdo je proti? 0 Kdo se zdržel hlasování? 7. Návrh nebyl přijat.  

 Přikročíme k bodu číslo  

 

7. 

Úprava kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1282/4 v k. ú. Dolní Počernice 

 

 Předkladatel pan starosta.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Já jsem se toho bodu ujal za nepřítomného radního Lněničku 

vzhledem k jeho předčasnému odchodu. Snažil bych se vám říct co nejstručněji, o co tady běží. 

My jsme dne 21. 3. usnesením číslo 5 schválili kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 

1282/4 v k. ú. Dolní Počernice s manželi Kaplanovými. Bohužel katastrální úřad nám nakonec 

ten návrh do zápisu v katastru vrátil z důvodu, že jim tam chybí datum narození a trvalé bydliště 

manželů Kaplanových. Dříve jsme toto třeba podávali bez problémů v podobě, v jaké jsme to 

podali původně, a katastr s tím neměl problém. Nicméně jsme museli udělat to, co děláme teď, 

že jsme všechno připravili do zastupitelstva znovu, s tím že všechny náležitosti, které vyžaduje 

katastr nemovitostí, budou naplněny.  

 Já už se přiblížím k návrhu usnesení. Vy jste dostali návrh usnesení, tak jak je navrženo, 

jen bych si dovolil, možná jsem opomněl do toho zařadit revokaci původního usnesení. Pokud 

proběhne nějaká diskuze, pak bych vám přečetl můj protinávrh úpravy usnesení.  

 Jinak se jedná čistě o administrativní záležitost. Mohli jste se dočíst v důvodové zprávě, 

že finanční prostředky byly vyplaceny, jde tam jenom o toho úřednického šotka, aby to bylo 

provedeno tak, jak si katastr přeje. My to ještě musíme dát ke kontrole Magistrátu, tzn., celý 

proces probíhá znovu, ale už jsme to tady jednou odsouhlasili, takže se jedná, už to opakuji 

potřetí, čistě o nějakou procesní záležitost. Děkuji.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji za předklad. Otevírám k danému bodu 

diskuzi. Nevidím, že by se někdo hlásil, uzavírám diskuzi a poprosím o návrh usnesení.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Přečtu původní návrh usnesení.  

 ZMČ Praha - Dolní Počernice schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 

1282/4 v k. ú. Dolní Počernice s manželi Kaplanovými. 

 A zároveň vám tedy předkládám ten můj doplňující návrh, s tím že před toto, co jsem 

vám teď přečetl, bude vloženo: ZMČ Praha - Dolní Počernice revokuje své usnesení číslo 5 ze 
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dne 21. 3. 2022. A bude následovat: schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 

1282/4 v k. ú. Dolní Počernice s manželi Kaplanovými. Toť vše. 

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Má někdo protinávrh? Nevidím tak. 

Dávám hlasovat. Kdo je pro? 12. Návrh byl přijat. Děkuji.  

 Dostáváme se k bodu  

 

8. 

Informace 

 

 Měli jsme k dispozici zápis z jednání finančního výboru, hospodaření příspěvkových 

organizací, zprávy o činnosti kulturního centra Jako doma za prosinec a leden. Otevírám diskuzi 

k tomuto bodu Informace.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Doplňuji předsedajícího, že ještě vám byla předložena 

výroční zpráva příspěvkové organizace Oáza. To zde bylo ručně doplněno, vy jste tu výroční 

zprávu dostali od ředitelky Oáza. Je v těchto deskách od minulého týdne, takže to je v pořádku.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji za doplnění. Otevírám diskuzi. Pan 

zastupitel Vermach.  

 

 Zastupitel Ing. Pavel Vermach, Ph.D.: Rád bych se zeptal rady k jednacímu řádu, 

který tady před chvílí prošel, k bodu 1., kde se hovoří o tom, že podklady budou u starosty 

k dispozici. Toto je ustanovení, které říká, kde musí být. Ale taky je možné nad rámec jednacího 

řádu ty podklady dát například do podatelny, nebo do nějakého prostoru, který je k dispozici 

mimo pracovní dobu starosty, a není výslovně závislý na tom, aby tam probíhala dohoda mezi 

zastupitelem, který nepracuje v Dolních Počernicích, musel by si kvůli tomu brát volno. Tak 

by mě zajímalo, jestli tady se hodláme striktně držet toho, že je má výlučně kancelář starosty, 

nebo taky může být kancelář tajemnice, nebo například podatelna.  

 A v tom dalším bodě, nevím, kolikátý v pořadí to byl bod, o tom, že je potřeba návrhy 

pro zastupitelstvo dávat dva týdny před jeho jednáním. To není problém vůbec zařídit, ale 

potřebujeme vědět, kdy budou jednání zastupitelstva. Takže mám prosbu k tomuto ustanovení 

jednacího řádu, abychom dostali taky plán jednání zastupitelstva, abychom se tomu mohli 

přizpůsobit.  

 A druhý dotaz, který tedy směřuje na Jiřího Schwarze jako gestora za investice. 

V usnesení RMČ 16/2 je informace o výběru zhotovitele na č. p. 26. A já jsem na profilu 

zadavatele nenašel žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že tam došlo k nějaké 

kvalitativní změně v přípravě projektové dokumentace. Tam je zatím jenom dokumentace stará, 

DSP, které jsem tady kritizoval minule. Tak by mě zajímalo, jakým způsobem výběrové řízení 

proběhlo.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Myslím, že k výběrovému řízení můžu 

říct, že proběhlo minulý pátek, víc informací, co se týká stavebních záležitostí a projektových 

záležitostí, může říct Petr Stránský, tak bych ho poprosil.  

 

 Zastupitel Petr Stránský: Ano, Pavle. Ta dokumentace, nebo výběrové řízení bylo, 

dokumentace byla ke zrušené zakázce, zadávací řízení bylo stejné, tak jak tady místostarosta 

hovořil, došlo na základě komise pro otevírání, hodnocení nabídek k zápisu a vyhodnocení čtyř 

firem, které se účastnily zakázky. Doporučeno bylo zadavateli, aby se vybrala ta nejlevnější. 
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Rada to v úterý zápisem schválila, dneska nebo zítra to bude vy věšeno na profilu, co mám 

informace, a dokumentace byla použita taková, jaká byla v minulém zadání.  

 

 Zastupitel Ing. Pavel Vermach, Ph.D.: To bylo řešeno jako podlimitní zakázka? A 

mohl bych dostat link na ten odkaz na profilu zadavatele? Nenašel jsem to tam.  

 

 Zastupitel Petr Stránský: Je to tam… 

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Zařídíme, zašleme. Zkontrolujeme, zašleme. 

Prosím odpověď na dotazy.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Na dotaz ohledně podkladů v bodě číslo 1, ty změny, že je 

dávám tak, že pro změnu jednacího řádu jsme se rozhodli proto, že nemáme možnost 

z bezpečnostních důvodů podklady nechávat v prostoru, kde mají přístup i další složky, které 

mají pronajaty prostory, nebo využívají prostory v suterénu městské části. To byla hlavní věc. 

A neviděli jsme problém v tom, že samozřejmě že můžou být podklady umístěny buď 

v kanceláři starosty, nebo v podatelně. To je úplně jedno. Ale mimo pracovní dobu jsem neviděl 

problém, aby kdokoli zavolal mně, a já se s ním dohodnu a materiály v této podobě mu budou 

předloženy. Drtivou většinu, pokud je to možné, dostáváte v elektronické podobě. Já bych tady 

chtěl, nechci vás tady cvičit, ale abyste se mi přihlásili, kdo to čte v této podobě. Vím, že to 

čtou radní, a třeba Petr Stránský, ale nejsem si jist, že někdo v poslední době z ostatních 

zastupitelů si vyžádal materiály, nebo je hledal na některých místech, která byla původně určena 

k prostudování materiálů. Nicméně chápu ten dotaz Pavla Vermacha, mně to taky nepřišlo 

ideální, ale neviděl jsem jinou možnost, jak toto zajistit. 

 

 Zastupitel Ing. Pavel Vermach, Ph.D.: Plán zastupitelstev.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Bod, kde by měl zastupitel dávat své návrhy na zařazení do 

programu 10 dní před jednáním zastupitelstva, možná koliduje s tím, kdy je vyhlášeno zasedání  

zastupitelstva a vyhlášen program. Většinou je to opravdu 10 dní, ale pak nestačí ten zastupitel 

dát zřejmě svoje návrhy. (Reakce mimo mikrofon.) 

 Tady se můžeme dohodnout, že já samozřejmě mám představu aspoň rámcovou, kdy 

bude nějaké řádné zasedání zastupitelstva. Pokud by se jednalo o nějaké mimořádné, které 

vyplyne z nějaké potřeby, zrovna nevím z jaké, asi se to dá těžko, tam asi zastupitelé nebudou 

předkládat návrhy na mimořádné zasedání zastupitelstva. Ale když bude řádné zasedání, tak já 

třeba teď vám můžu říct, že vzhledem k tomu, že máme tříměsíční možnost svolávání 

zastupitelstva, tak nám vychází třeba zastupitelstvo na 12. června. Když budu chtít dodržet 

zákonnou lhůtu, tak to musíme udělat do 12. června, ale může se stát, a zrovna při projednávání 

strategického plánu, že vzejdou nějaké potřeby svolat zastupitelstvo jenom kvůli strategickému 

plánu, ale já vám to včas oznámím, budu se snažit předeslat, že předpokládáme, že 

zastupitelstvo se bude konat tehdy a tehdy. Neumím stanovit pevné termíny jednání 

zastupitelstev, jako to má hl. m. Praha, anebo jako to mají třeba městské části, které nemají 

radu, protože ty spoustu materiálů, které u nás může projednávat rada, musejí projednávat 

v zastupitelstvu. A tam je potřeba svolávat zastupitelstvo daleko častější, a ty termíny lze 

stanovit pevně. U nás to delší dobu takto nefunguje. Zastupitelstva se svolávají na základě 

potřeby projednat, nevím, nebudu svolávat zasedání kvůli jednomu bodu. Já nevím, jestli ti to 

stačí takto vysvětlit.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Technická.  
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 Zastupitel Ing. Pavel Vermach, Ph.D.: (Špatně slyšet)Vrátím k se k původní prosbě, 

zda bychom mohli říct asi, jak bude vypadat harmonogram jednání zastupitelstva do konce 

roku, když to bude jinak, svět se nezboří, ale budeme vědět, že pokud chceme něco projednat 

v zastupitelstvu, tak asi v této době přibližně je to potřeba připravit.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Základní termíny vám opravdu můžu poslat na tento rok.  

 

 Zastupitel Ing. Pavel Vermach, Ph.D.: Nebudeme to brát jako striktně závazné, ale 

směrný ukazatel…  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Určitě. 

 

 Zastupitel Petr Stránský: Zúžit to třeba alespoň na příští zastupitelstvo.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Jsem klidně ochoten sestavit harmonogram zasedání 

zastupitelstva, kdy vím, že třeba závěrečný účet musíme projednat do určitého data, a přes to 

nejede vlak. A prostě musíme to zastupitelstvo svolat, jako musíme svolat zastupitelstvo kvůli 

projednávání rozpočtu, protože musí být do konce března schváleny rozpočty městských částí, 

a my zpravidla už léta projednáváme rozpočet v první polovině měsíce března. To samé s týká 

závěrečného účtu, pak vzhledem k tomu, že překleneme prázdniny, kdy těžko budeme svolávat, 

nejsme zvyklí svolávat zastupitelstvo o prázdninách, tak nám vychází, že zastupitelstvo musíme 

udělat začátkem září. Atd., a toto já jsem ochoten nebo připraven vám poslat. 

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Určitě jsme si všimli, že se už 

pohybujeme v bodě 

 

9. 

Dotazy, připomínky, podněty 

 

 K informacím, které byly, se nikdo nevyjádřil. Další dotazy, připomínky, podněty. 

Prosím zastupitele, kdo má další. Pan starosta, potom paní zastupitelka Poláčková.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Tady musím zmínit, že v bodě Dotazy, připomínky, podněty 

jsem umístil přání paní doktorky Kráčmarové, týkající se tématu krádeží. Ona tady dnes není, 

ale informuje nás tady, že došlo k jakýmsi vloupáním a krádežím někde v domě č. p. 925, a 

chtěla by, abychom se tím zodpovědně zabývali. Paní doktorka tady není. Já vám k tomu můžu 

říct následující.  

 Já jsem samozřejmě kontaktoval ředitelku Městské policie i ředitele Policie ČR v oblasti 

Praha 14. S tím jsme měli schůzku se zde nepřítomným radním Lněničkou, který má na starosti 

bezpečnost, a řekli jsme jim, o co tady běží, o vyskytování krádeží, o bezpečnosti obyvatelstva 

atd. Oba ředitelé mi bezvýhradně slíbili zajištění zvýšení četnosti motorizovaných hlídek obou 

složek policie v naší městské části, a konkrétně se zaměří na ulici Za Luhem, kde se tyto, kde 

paní doktorka Kráčmarová ty krádeže zmiňuje. Samozřejmě že nevynecháváme oblast Vinice, 

která je trošku, ne trošku, ale jakoby zastrčená.  

 Ale na druhou stranu vám doporučuje jak paní ředitelka Hetzlová, tak pan ředitel Šlápek 

v první řadě abychom do příštího vydání zpravodaje zveřejnili nějaké údaje o trestné činnosti a 

o přestupcích, které jsou statisticky zpracovány na území naší městské části, a také o ochraně 

vlastního majetku a chování obyvatel, aby se minimalizovaly možnosti krádeží a poškozování 

majetku. Není to jednoduché, protože nebudu vám tady líčit, že ti zloději nebo ty nekalé živly, 

nebo nevím, jak bych to nazval, mají svoje metody, a je velmi těžké až nemožné se proti nim 
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bránit. A to si musíme všichni uvědomit, a zajišťovat si majetek tak, abychom opravdu 

minimalizovali dopady na váš majetek a na vaši bezpečnost.  

 Prosím vás, v tomto smyslu uděláme nějakou osvětu, a kdykoli budete chtít, tak já pozvu 

jednoho či druhého ředitele, zmiňované ředitele třeba i na zastupitelstvo. Oni s tím nemají 

problém, anebo i na nějaké bližší jednání třeba s občany Vinice, s občany té ulice Za Luhem. 

Je to složitá otázka, protože hlídka, zloděj ví, že tam jede hlídka, počká si, až odjede, a začne 

konat. Pokud máte k návrhu jinou metodu, jak by naše zastupitelstvo mohlo tomuto zabránit, 

tak mi to, prosím, řekněte.  

 

 Zastupitelka doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.: Děkuji. Mám k tomu ještě 

pár poznámek k tomu, co říkal pan starosta. Docela bych uvažovala o tom, zřídit tady policejní 

stanici, minimálně pobočku městské policie, abychom ji neměli v Kyjích, s kterými musíme 

diskutovat třeba, když je víkend apod., že dochází k nějaké krádeži, nebo že jezdí tipaři atd., 

protože na Vinici máme docela zpozorované. Občas nám chodí informace o tom, bacha, jezdí 

tam bílý Volkswagen a jsou to tipaři. Aktuálně zloději změnili modus operandi, nebo tady řádí 

jiná skupina, která funguje tak, že prohazuje cihly oknem. Proti tomu se neubráníte, a často u 

lidí, kteří jsou třeba v nemocnici, nebo něco takového, že to mají fakt vytipované, to se stalo 

právě na Vinici, kdy jsme dostali hlášku, že jezdí tipaři, ale bohužel se tomu nepodařilo 

zabránit, protože ta paní byla v nemocnici. Možná bych opravdu uvažovala o tom, jestli tady 

nezřídit nějakou policejní stanici, aspoň nějakou základnu při městské části na radnici, nebo tak 

něco, já nevím. Ale nemůžeme tady být věčně bez policajtů a patřit pod Kyje a takové. Když 

volám do Kyjí, že se něco stalo, aby přijeli měšťáci, ale my k vám nepatříme, jo vy jste Dolní, 

no tak my tma, a která? No prostě ochota jako něco. To opravdu nefunguje úplně ideálním 

způsobem, a stáťáci zase, tam patříme, nevím, kam až. To je opravdu ne úplně dobrá situace 

z hlediska bezpečnosti, že to tady máme všeho všude pana Tondu, a to je všechno. Je skvělý, 

máme ho všichni rádi, ale nemůže courat po celé Vinici celé noci.  

 Ale to jsem nechtěla říct. Jenom s těmi policajty si myslím, že bezpečnost by měla být 

mnohem víc hledaná, protože obětí těchto útoků se budeme stávat stále častěji, protože jsme 

relativně bohatá čtvrť, relativně dobře dostupná, je to kousek do centra, je se tady kde schovat, 

takže my budeme neustále čím dál víc napadaní, a ta cesta toho, že by se to snižovalo, je opravdu 

docela naivní, myslím si. Myslím si, že na tom bude muset městská část hodně zapracovat, aby 

se ty bezpečnostní podmínky měly aspoň nějaký výhled toho, že se bude navyšovat počet 

ochránců práva a pořádku. 

 To co jsem se chtěla zeptat, je něco jiného, je na Petra Stránského. Nevím, jak je to 

daleko s protihlukovými stěnami. Vím, že v srpnu byla vykácena souvislá zeleň loňského roku, 

s tím že nejpozději v srpnu se mají stavět ty protihlukové stěny podél radiály na Vinici. Opět 

zase nic. Jednu chvíli se tam objevily nějaké značky, a od té doby zase nic. Zase to vykáceli 

zbytečně o rok dřív. Neměli tam zajištěnou cestu, nebo co. Mně ta situace docela vadí, že to 

tam akorát vykáceli, a nic z toho.  

 A potom jsem se chtěla zeptat, jestli je domluvené, teď jsem zapomněla, jak se jmenuje 

ta firma, která dělá tůňky, že tam dají zpátky dohromady cestu, která tam byla podél Rokytky, 

protože teď je tam opravdu oranice po kolena a nedá se tam vůbec projít. Jezdili tam cyklisti, 

chodilo se tam na procházky atd. podél Rokytky dole na Vinici. Jestli tam bude ta cesta 

rekonstruovaná, která tam byla pro pěší.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Jsem schopen odpovědět na první a na třetí dotaz. Paní 

docentko, vy tady mluvíte o nějaké policejní stanici. My tady máme policejní stanici. V budově 

úřadu je služebna Městské policie. Máme dva strážníky. A můžu vám říct, že jsme minulé 

pondělí měli na jednání Svazu městských částí ředitele Šustera, to je ředitel Městské policie 

Praha, kde si někteří starostové stěžovali, že mají jen jednoho strážníka, anebo vůbec žádného. 
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A já jsem byl radši zticha, protože my máme dva. O jejich kvalitě já se tady nebudu rozšiřovat. 

Já se snažím, aby ti strážníci vykonávali moje příkazy. Konají moje příkazy, vykonávají, ale 

moje příkazy jsou něco jiného, než jejich pochůzková činnost a aktivita, kterou vyvíjejí třeba 

v době, kdy já tady vůbec nejsem v městské části, a na to se s nimi teď zvlášť zaměřím.  

 Služebna Městské policie je zde, nemůžeme očekávat, protože stavy jak Městské 

policie, a ještě hůře Policie ČR jsou takové, podstavy, že není možno vůbec docílit toho, aby 

vyhověli požadavkům aspoň, nechci říct 100%, ale požadavkům uspokojujícím obyvatel nebo 

vedení městské části. 

 Třetí otázka se týkala situace podél Rokytky. Snad nepředpokládáte, že bude v rámci 

revitalizace Rokytky nějaká promenádní cesta v současné době? Že se tam nedá na procházku, 

no proč by se tam mělo chodit, když se tam revitalizuje potok a když to je území, které není ani 

k procházkám určeno. Bude určeno teprve tehdy, až tam bude realizovaná stoka H, a nad stokou 

H bude realizovaná pěší a cyklistická stezka. Vy si stěžujete, že v současné době nemůžete jít 

na procházku podél Rokytky. Firma tam bude ještě pokračovat v dalších pracích. Ty budou 

ukončeny někdy v závěru března nebo ještě déle, a stěžovat si teď, že tam chodíte, nevím, po 

kolena v blátě, já vůbec nerozumím vaší otázce. Proč byste tam teď měla chodit, když je tam 

stavba a když se připravuje další stavba, která výrazně zlepší podmínky pro volnočasové 

aktivity našich občanů.  

 

 Zastupitelka doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.: Jsem přesvědčená o tom, že 

můžu chodit na procházky, kam chci. A pokud tam byla cesta, kterou oni zlikvidovali při stavbě 

tůněk, protože to začali dělat v blbou dobu, kdy se tam propadali do bahna apod., takže tu cestu 

vůbec neměli zničit, tak to je přece jiná věc. Řekli, že to tam dají do původního stavu, co já 

vím, co jsem s nimi mluvila, tak očekávám, že to do nějakého termínu dají do původního stavu. 

A ještě zničili cestu, kterou se jde dolů do Běchovic, tak že tu dají taky do původního stavu. 

Která je v úplně hrozném stavu, než byla před tím. A teď to dodělali tím, jak tam jezdili těžkými 

nákladními auty. Jenom očekávám, že v případě, že se tady dělá nějaká revitalizace, kterou platí 

ŘSD, tak že to uvede do původního stavu aspoň v rovině toho, aby to lidi mohli využívat 

například právě k procházkám apod., atd. Mně to přijde úplně absurdní v okamžiku, kdy tam 

byla nějaká cesta, kterou oni zničí, tak ji nedat do původního stavu.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Paní docentko, netrapte mě. Ta stavba není u konce. Paní 

docentko, neskákejte mi do řeči, prosím. Ta stavba není u konce, dělá se to v přírodní lokalitě, 

kde nebyla, nevím tedy, o které promenádní stezce mluvíte, ale tam žádná nebyla. Možná tam 

byla vyšlapaná nějaká pěšina. A cesta, o které se zmiňujete, od konečné autobusu číslo 208 

směrem k běchovickému nádraží, tak samozřejmě že je to předmětem mého zájmu, už jsem to 

projednával s Magistrátem, projednával jsem její obnovu i s firmou, která bude prodlužovat 

kanalizační sběrač H. Ve zpravodaji jste si mohli přečíst o připravovaných pracích. Bohužel to 

bude práce asi na dva roky. Můžeme očekávat, že podmínky v nátoku na Rokytce, nad nátokem 

Počernického rybníka nebyly opravdu určeny k nějakým procházkám. S tím se asi musíte 

smířit. (Dotaz mimo mikrofon.) Paní docentko, nechci použít slovo, které jsem tady 

v souvislosti s vámi použil minule. Jestliže těžká technika dělá revitalizaci Rokytky, vytváří 

tam tůně, vytváří tam podmínky pro zachování biodiverzity, tak se to asi neobejde bez nějakých 

omezení našich obyvatel. Prosím vás pěkně, vydržte, vyčkejte a situace se určitě zlepší.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Byl dotaz na pana Stránského, jestli chce 

reagovat.  

 

 Zastupitel Petr Stránský: Jenom velmi stručně. Nemám žádnou novou informaci.  

 

Okomentoval(a): [ÚM1]:  
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 Zastupitelka doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.: Mělo to začít nejpozději 

v srpnu, a nic. (Nemám informace.) 

 

 Zastupitel Ing. Pavel Vermach, Ph.D.: Rád bych požádal úřad, zda by zjistil v CES, 

jaké jsou smluvní termíny pro stavbu na Rokytce, jaké jsou smluvní termíny pro stavbu 

protihlukových stěn na Vinici, a podle toho, jestli stavební firma plní, nebo investor plní, nebo 

neplní závazky, podle toho, zda by se pan starosta zařídil a případně urgoval plnění termínů, 

pokud bychom už byli mimo jeho rámec. Mohli bychom se tak domluvit? Mně jde o to, že tady 

je vznesena námitka na rozvrtanou stavbu na jedné strany, rozvrtanou stavbu na druhé straně, 

která trvá dlouho, a nic se tam neděje. Tak jestli by šlo, že by se úřad podíval do centrální 

evidence smluv, jaké tam jsou termíny plnění, a pokud by se třeba ukázalo, že termíny plnění 

nejsou v souladu se skutečným provedením stavby, tak aby městská část vznesla námitku vůči 

investorovi.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Pokud vím, hlásil se o slovo pan 

Nožička.  

 

 Pan Nožička: Dobrý den. Měl bych dvě otázky. Jedna byla kratší na stav silice Dolních 

Počernic, jestli se tam plánuje nějaká úprava, případně kdy by měla nastat. To je jedna otázka.  

 Druhá otázka je ještě k návrhu doktorky Kráčmarové na jmenovité zaznamenávání 

výsledků hlasování. Tam bych se chtěl zeptat, slyšel jsem tady od Markéty Stehlíkové nějaké 

vysvětlení, proč to není přijatelné. Já bych o jmenovité zaznamenávání velmi stál jako občan, 

přijde mi důležitá možnost zpětně si dohledat, který ze zastupitelů hlasoval v mém zájmu, a 

který nehlasoval v mém zájmu. V tomto bych oslovil zastupitele, kteří nehlasovali pro ten návrh 

doktorky Kráčmarové, za jakých podmínek, nebo za jaké situace, jakou úpravu by měla 

doktorka Kráčmarová udělat do návrhu, aby byl návrh přijatelný na jmenovité hlasování. 

Děkuji.  

 

 Mgr. Markéta Stehlíková: Samozřejmě nemůžu paní doktorce Kráčmarové nic 

určovat nebo nějakým způsobem ji úkolovat apod. Ale skutečně tak jak to bylo napsáno, nejen 

že to nebylo řešeno na místě dle mého názoru, ale hlavně by to vedlo k tomu, že bychom 

v jednacím řádu měli dvě věci, které by k jedné věci měly dva různé postupy. Silně by to 

připomínalo nějakou dvojkolejnost. Nechci to srovnávat, ale jo, třeba s nějakým nařízením, 

s nějakou právní úpravou. Přece nejde, aby v něčem takovém byly dvě věci, které jsou 

v nesouladu. Za mě stačí si pořádně projít jednací řád, a připravit to usnesení tak, aby bylo 

odpovídající. Nevím, co bych k tomu mohla dál říct, jestli takto stačí.  

 (Reakce ze sálu mimo mikrofon.)  

 Pokud bude předloženo zastupitelstvu, jestli se paní doktorka Kráčmarová rozhodne 

kdykoli předložit, samozřejmě se o tom budeme bavit dál. 

 (Reakce mimo mikrofon.) 

 Znovu říkám, stačí si vzít jednací řád ZMČ a podívat se, kde se upravuje hlasování. A 

to, co měla v návrhu paní doktorka Kráčmarová, nebylo, to je v oddílu zápis, nikoli v oddílu 

hlasování. (Reakce v sále.) Asi ano, když se zastupitelé rozhodnou, že je to tak v pořádku.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Další dotaz, informace? Pan zastupitel 

Paul.  

 

 Zastupitel Jan Paul: Jenom krátce reflexi. Přátelé, no tak se budeme dohadovat, jestli 

tam, kdy, kde? Je to o té vůli, Josefe, že někteří se nebojí, aby byli podepsaní pod tím, jak 

hlasovali, a někteří se třeba ne bojí, ale nechtějí. To je celé podle mě.  
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 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Pokud nevidím žádné další připomínky. 

(Debata v sále.) Silnice směrem na Horní Počernice, rekonstrukce Národních hrdinů, 

předpokládám.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Jak zní dotaz? (Jestli se plánuje nějaká oprava silnice.) Tak 

v současné době probíhá lokální úprava ulice Národních hrdinů při křížení s ulicí Dercsenyiho. 

Větší opravu této komunikace, resp. tohoto úseku Národních hrdinů zajišťuje investiční odbor 

Magistrátu hl. m. Prahy. Je hotová projektová dokumentace, která byla projednána se 

samosprávou městské části. Bohužel přednost dostává rekonstrukce ulice Úpická v rámci 

technické vybavenosti Dolní Počernice, neboť to je připravováno už asi šest let a občané na to 

netrpělivě čekají. A ta ulice dostává přednost. Všechno záleží na finančních prostředcích, které 

má jak TSK, tak investiční odbor k dispozici.  

 Další na řadě, a ještě prioritní je rekonstrukce pěších lávek na mostě přes Rokytku, 

protože ty jsou v havarijním stavu. Tam se bude v brzké době vybírat zhotovitel. Pro vaši 

informaci, rekonstrukce Úpické ulice nebude levná. Sehnat finanční prostředky, byť jenom na 

opravu těch lávek bude – já ty finanční prostředky nesháním, já můžu prostě urgovat nebo se o 

to snažit, ale nemůžu přesvědčit vrcholné představitele města, aby nám najednou udělali čtyři 

akce, tzn. ulici Úpickou, ulici Nad rybníkem, ulici Národních hrdinů ve směru ke golfu a 

rekonstrukci lávek přes Rokytku. To se budeme blížit pomalu 100 milionům. To prostě není 

možné.  

 TSK nám oznámila, že bude provádět běžnou údržbu tohoto úseku, který tady zmiňuješ. 

Víc k tomu nemůžu říct. Pro vaši informaci uvádíme, že TSK projektuje úsek ulice Národních 

hrdinů od ulice Českobrodská až ke Štěrboholské radiále. Městská část už byla vyzvána 

k připomínkám k podobě rekonstrukce té ulice. My jsme dali několik připomínek, které byly 

vesměs přijaty, takže komunikace by měla mít žulové obrubníky, měly by být opraveny 

chodníky, měly by být opraveny různé doprovodné díly té ulice. Všechno, co jsme jmenovali, 

tak je tam zahrnuto. Samozřejmě přechod, přejezd přes cyklistickou stezku podél Hostavického 

potoka, obnovení panelu, který hlásí okamžitou rychlost vozidel atd. Opět neumím říct, kdy to 

bude hotové, protože projektovou dokumentaci ve fázi k nějakému stavebnímu povolení jsme 

ještě nedostali.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Nevidím žádné další dotazy. Pan 

zastupitel Vermach.  

 

 Zastupitel Ing. Pavel Vermach, Ph.D.: Rád bych ještě, než se rozejdeme, znovu si 

vyjasnil, co je tedy potřeba v bodě IV. hlasování upravit. Bod 1. je rozprava ukončena atd., tam 

se netýká nic toho, co by korespondovalo se způsobem hlasování. Zvednutím ruky atd. v bodě 

2. taky ne. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, nechá předsedající hlasovat nejprve o 

navržených změnách, to se netýká způsobu hlasování. V bodě 4. schválení jednoho znění 

libovolné části se uvažuje ostatní, opět se toho netýká. V bodě 5. Předsedající k hlasování 

vyzývá v následujícím pořadí. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 

Hlasování musí být pokaždé dokončeno v souladu s výše uvedeným bodem jednacího řádu, aby 

byla ověřena správnost výsledků hlasování. A bod 7. Návrh je schválen, pokud pro něj hlasuje 

nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů. Jsem opravdu přesvědčen o tom, že jestli 

zaznamenáváme, jak kdo hlasoval jmenovitě nebo jenom počtem, že se to vůbec netýká tohoto 

způsobu volby.  

 

 Mgr. Markéta Stehlíková: Možná tedy nechápu, nebo nevím, ale vidím tady čl. IV. 

hlasování, bod 2. Hlasování se může navrhnout jinou formu hlasování. My se bavíme o formě 
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hlasování. (Debata v sále.) Nechala bych to na vyjasnění – nevím. (Debata v sále mimo 

mikrofony.) Nevím, proč se obracíte přímo na mě. Navrhovala to paní Kráčmarová. Já j sem 

navrhovala ty ostatní. Byl tam i předklad paní doktorky Kráčmarové. Já jsem doporučila s ním 

nesouhlasit, s tím že je to zavádějící. Z důvodu kolize s bodem IV. konkrétně s dvojkou. 

(Reakce ze sálu.) Můžeme si to vyjasňovat. (Hluk v sále.) Nemůžu nic slibovat ani za sebe, ani 

za další zastupitele.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Vstoupl bych do toho technickou poznámkou. Prosím vás, 

pěkně, toto paní zapisovatelka není schopna postihnout, tuto diskuzi, která je vedena volně. 

Uvědomte si, že takto nejde jednat. Chci tady říct, že na každém zastupitelstvu může kterýkoli 

zastupitel navrhnout změnu jednacího řádu. Když bude řádně připravena, aby se s tím 

zastupitelé mohli dopředu seznámit. Toto, co tady bylo mezi námi řečeno, je opravdu k neřešení 

v tuto chvíli. Kdo bude chtít přednést další změnu jednacího řádu, připravte ji, seznamte s tím 

v předstihu zastupitele, a můžeme se o tom bavit a hlasovat.  

 

 Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz: Děkuji. Protože další dotazy nevidím, předávám 

závěrečné slovo panu starostovi na ukončení.  

 

 Starosta Zbyněk Richter: Paní docentko, vy jste taková akční v diskuzních 

příspěvcích. Stavte se za mnou a řekněte mi to mimo zasedání zastupitelstva. Neříkejte, že si 

nenajdete chvíli, kdy bychom spolu probrali spoustu věcí, které trápí vás i mě třeba. Protože 

tady se… (Reakce ze sálu mimo mikrofon.) Dál už se k tomu nebudu vyjadřovat. My si prostě 

nerozumíme, a nebudeme to tady řešit. Doporučoval bych, abyste se za mnou stavila. Zavolejte 

mi, až budete mít někdy volno, promluvíme si o tom, já vám řeknu svoji strategii, vy mi řeknete 

svoji strategii. 

 Končím dnešní zasedání. Děkuji vám všem za účast a předesílám, že stoprocentně musí 

být zasedání zastupitelstva začátkem června, pokud se nenaskytnou jiné záležitosti, které bude 

nutno v zastupitelstvu projednat, a já vám slibuji, že budete s termínem seznámeni včas, abyste 

si mohli připravit eventuálně svoje návrhy k zařazení do programu. Přeji všem hezký zbytek 

dne a loučím se. Na shledanou.  

 

 (Jednání ukončeno v 18.30 hodin.) 

 

Zapsala: Vendula Šaldová 

 

 

 

Zastupitel Jakub Rambousek: v. r.  

 

 

 

Zástupce starosty Mgr. Jiří Schwarz:  v. r.   

 

 

Zbyněk Richter v. r. 

starosta MČ Praha - Dolní Počernice 


