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Výsledek výběrového řízení na EVVO prvky a venkovní učebnu MŠ 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- výsledek výběrového řízení na EVVO prvky a venkovní učebnu MŠ, ze kterého vyplývá, že 

vybraným účastníkem je Vít Michal, IČ 04243749, Pod Cihelnou 654/2, 161 00 Praha 6 

II. SCHVALUJE 

- výběr zhotovitele 

- uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, kterým je Vít Michal, IČ 04243749, Pod 

Cihelnou 654/2, 161 00 Praha 6, v předloženém znění 

III. POVĚŘUJE 

- starostu uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 
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Rozpočtová opatření 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.   BERE NA VĚDOMÍ  

- návrh úpravy rozpočtu městské části spočívající v navýšení mzdových prostředků 

z důvodu nástupu nového zaměstnance pro problematiku investic, dotací a veřejných 

zakázek  

- úpravy rozpočtu MČ Praha – Dolní Měcholupy v červenci 2019, spočívající ve: 

- zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 8/22 ze dne 20.6.2019 o 215 tis. Kč na provoz 

jednotky SDH Dolní Měcholupy 

- zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 8/56 ze dne 20.6.2019 o 5 763,7 tis. Kč, jako 

100% podíl MČ na celkové daňové povinnosti z roku 2018  

- zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 8/59 ze dne 20.6.2019 o 228 tis. Kč, 

poskytnutí podílu z obdrženého odvodu z VHP, určeného na podporu sportu ve výši  

114 tis. Kč a podporu kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 114 tis. Kč 

- zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 8/62 ze dne 21.6.2019 o poskytnutou návratnou 

finanční výpomoc na předfinancování dostavby Sportovního centra o 15 000 tis. Kč  

- zvýšení rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 8/129 ze dne 20.6.2019 o účelové investiční 

dotace do oblasti školství, a to o dotaci ve výši 22 000 tis. Kč za účelem vyhotovení 

projektu pro výstavbu nové MŠ a ZŠ v Malém háji a o dotaci ve výši 6 000 tis. Kč za 

účelem rozšíření jídelny a venkovní učebny ZŠ Kutnohorská  

- usnesení ZHMP č. 8/60 ze dne 21.6.2019 , kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci v souvislosti s její 

mimořádnou splátkou ve výši 8 000,0 tis. Kč připsanou ve prospěch HMP 

II. SOUHLASÍ 

- s navýšením položky mzdových prostředků paragraf 6171, položka 5011 o 150 tis. Kč 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta  
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Úprava smlouvy o právu provést stavbu s Euro Park Praha a.s.  

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- úpravu smlouvy s Euro Park Praha a.s. spočívající ve změně termínu v bodě IV. 2 z 15 let na 

48 měsíců  

II. SOUHLASÍ 

- s úpravou smlouvy s Euro Park Praha a.s. spočívající ve změně termínu v bodě IV. 2 z 15 let 

na 48 měsíců   

III. POVĚŘUJE 

- starostu uzavřením upravené smlouvy  

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 
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číslo 11/4 
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Komunitní centrum u SK Dolní Měcholupy 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- neudržitelnou finanční situaci při realizaci zázemí SK Dolní Měcholupy, která vznikla ztrátou 

dotace pro SK DM od MŠMT ve výši 11,3 mil. Kč. V důsledku nedostatku finančních 

prostředků na straně SK Dolní Měcholupy hrozí odstoupení dodavatele stavby od smlouvy. 

Toto bude znamenat ukončení výstavby se všemi negativními důsledky. 

- požadované vícenáklady zhotovitele GLOB Production, s.r.o. v případě dokončení pouze 

Komunitního centra ve výši 993.138,86 Kč vč. DPH 

- cenovou nabídku na právní služby v souvislosti s řešením financování stavby SK Dolní 

Měcholupy od právní kanceláře V4 Legal s.r.o. 

II. SOUHLASÍ 

- s vícenáklady zhotovitele GLOB Production, s.r.o. v případě dokončení pouze Komunitního 

centra ve výši 993.138,86 Kč vč. DPH 

- s cenovou nabídkou na právní služby v souvislosti s řešením financování stavby SK Dolní 

Měcholupy od právní kanceláře V4 Legal s.r.o. 

III. POVĚŘUJE 

- starostu přípravou dodatku smlouvy na dokončení Komunitního centra 

- zadáním zpracování celkové právní analýzy u právní kanceláře V4 Legal s.r.o. 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 
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Výběrové řízení na přístavbu jídelny a polytechnické učebny u ZŠ  

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- podklady pro výběrové řízení na přístavbu jídelny a polytechnické učebny u ZŠ 

II. SCHVALUJE 

- podklady pro výběrové řízení na přístavbu jídelny a polytechnické učebny u ZŠ 

III. POVĚŘUJE 

- starostu vypsáním výběrového řízení  
 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 

 


