
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

     číslo 13/1 

     ze dne 7. 12. 2015 

 

Bezpečnostní situace v městské části 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

 

I.   BERE NA VĚDOMÍ 

- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha – Dolní Měcholupy    

za listopad 2015 

   

 

 

Ing. Karel Hagel 

starosta 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

zástupce starosty 

 

 

 

 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

     číslo 13/2 

     ze dne 7. 12. 2015 

 

Rozpočtové provizorium 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.  BERE NA VĚDOMÍ  

- návrh zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2016 

II.  SCHVALUJE 

- hospodaření Městské části Praha – Dolní Měcholupy dle zásad v období provizoria do 

doby schválení rozpočtu na rok 2016 

 

 

 

 

 

Ing. Karel Hagel 

starosta 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

zástupce starosty 

 

 

 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

     číslo 13/3 

     ze dne 7. 12. 2015 

 

Úpravy rozpočtu 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

BERE NA VĚDOMÍ 

- zprávu finančního výboru: 

- o zvýšení rozpočtu na rok 2015 na základě usnesení ZHMP č. 10/3 ze dne 22.10.2015, 

kterým schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace určené na dokrytí integrace žáků od 

1.9.2015 do 31.12.2015 (mzdové náklady asistentů pedagoga) pro mateřskou  školu ve výši 

47,5 tis. Kč a základní školu ve výši 71,3 tis. Kč  

- o zvýšení rozpočtu na rok 2015 na základě usnesení ZHMP č. 10/104 ze dne 5.11.2015, 

kterým schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace (z obdrženého odvodu výherních 

hracích přístrojů za 1.-3. čtvrtletí 201) ve výši 453tis. Kč určené na kulturu, školství, 

zdravotnictví, sociální oblast, sport a podporu činností nestátních neziskových organizací 

zajišťujících sportovní výchovu mládeže 

- o zvýšení rozpočtu na rok 2015 na základě usnesení ZHMP č. 11/7 ze dne 26.11.2015, 

kterým schválilo poskytnutí účelové dotace na investiční akci „Výstavba tělocvičny – 

víceúčelové sportovní haly“ ve výši 15 000 tis. Kč 

- o zvýšení rozpočtu na rok 2015 na základě usnesení ZHMP č. 11/31 ze dne 26.11.2015, 

kterým schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 30 tis. Kč, pro Jednotku SDH 

Dolní Měcholupy - příspěvek na činnost 

      - o rozpočtových úpravách pro rok 2015 dle přílohy 

II. SCHVALUJE 

- zvýšení rozpočtu na rok 2015 o 118,8 tis. Kč 

- zvýšení rozpočtu na rok 2015 o 453 tis. Kč 

- zvýšení rozpočtu na rok 2015 o 15 000 tis. Kč 

- zvýšení rozpočtu na rok 2015 o 30 tis. Kč 

- rozpočtové úpravy dle přílohy 
 

Ing. Karel Hagel 

starosta 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

zástupce starosty 

 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

     číslo 13/4 

     ze dne 7. 12. 2015 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene s PPDistribuce, a.s. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.  BERE NA VĚDOMÍ 

- návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost PPDistribuce, a.s. k umístění 

plynárenského zařízení – STL plynovod na pozemku č. parc. 621/84 v k.ú. Dolní 

Měcholupy.  

II. SCHVALUJE 

- smlouvu o zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu ve výši 5.800,- Kč bez 

DPH 

III. POVĚŘUJE 

- starostu podpisem smlouvy 

 

 

 

   

Ing. Karel Hagel 

starosta 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

zástupce starosty 

 

 

 

 

 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

     číslo 13/5 

     ze dne 7. 12. 2015 
 

Výměna pozemků - záměr 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.  BERE NA VĚDOMÍ 

- žádost č.j. 1582/2015 pana Roberta Fritze o záměru na směnu pozemku č. parc. 675/14 

za část pozemku č. parc. 675/26 a 674/7  přiléhající k  pozemku č. parc. 149 v k.ú 

Dolní Měcholupy a zřízení věcného břemene na pozemcích č. parc. 675/26 a 675/87 v 

k.ú. Dolní Měcholupy.  Důvodem je vybudování nového samostatného příjezdu k 

pozemku č. parc. 149 v k.ú. Dolní Měcholupy, narovnání majetkových vztahů a 

zachování stávajícího stavu (skříň pojistek pro veřejné osvětlení, zábrana proti 

parkování, vzrostlá zeleň) na pozemku č. parc. 675/14 v k.ú. Dolní Měcholupy  

II. SOUHLASÍ 

- s navrhovaným záměrem na směnu pozemku č. parc. 675/14 za části pozemků č. parc. 

675/26 a 674/7 přiléhající k pozemku č. parc. 149 v k.ú. Dolní Měcholupy a zřízení 

věcného břemene na poz. č. 675/26 a 675/87 v k.ú. Dolní Měcholupy  

III. POVĚŘUJE 

- pověřuje starostu a VÚR informováním žadatele a provedením závěru usnesení 

 

 

Ing. Karel Hagel 

starosta 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

zástupce starosty 

 


