
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

     číslo 27/1 

     ze dne 18. 1. 2017 

 

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 měsíc prosinec 2016 

  

 

 

 

 

 

 

Ing. Otakar Vich 

starosta 

 

 

Ing. Zdeňka Přibylová 

zástupce starosty 

 

 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 27/2 

     ze dne 18. 1. 2017 

 

Rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled do roku 2022 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.  BERE NA VĚDOMÍ 

- předložený návrh rozpočtu hlavní činnosti a zdaňované činnosti Městské části Praha – 

Dolní Měcholupy na rok 2017, který byl vyvěšen od 30.12.2016 do 16.1.2017, 
vytvořen na základě dotačních vztahů k městským částem schválených usnesením 
ZHMP č. 21/1 ze 24.11.2016 Rozpočet hl. m. Prahy pro rok 2017 

- návrh rozpočtového výhledu do roku 2022 

II. SCHVALUJE 

- navržený rozpočet městské části na rok 2017 s příjmy ve výši 30.496 tis. Kč a výdaji 
30.496 tis. Kč dle přílohy 

- navržený rozpočet zdaňované činnosti na rok 2017 s výnosy ve výši 4.289 tis. Kč a 
náklady ve výši 827 tis. Kč dle přílohy 

- návrh rozpočtového výhledu MČ Praha – Dolní Měcholupy do roku 2022 dle přílohy  

III. UKLÁDÁ 

- předložit rozpočet hlavní činnosti, hospodářské činnosti a rozpočtový výhled MČ 
Praha – Dolní Měcholupy Magistrátu hl. m. Prahy 

 

 

 

Ing. Otakar Vich 

starosta 

 

Ing. Zdeňka Přibylová 

zástupce starosty 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 27/3 

ze dne 18. 1. 2017 

 

Smlouvy s TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. 
 

Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.  BERE NA VĚDOMÍ 

- návrh smlouvy se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. v zastoupení 
společnosti TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. o právu provést stavbu na pozemcích 
č. parc. 218/1, 675/25, 747/2, 750 a 751/1 v k.ú. Dolní Měcholupy za účelem stavby 
spočívající v provedení ochranných trubek pro optický kabel, kterým bude připojen 
rozvaděč veřejné komunikační sítě a elektrická přípojka 

- návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura, a.s. v zastoupení společností TEMO-

TELEKOMUNIKACE, a.s.  na pozemcích č. parc. 218/1, 675/25, 747/2, 750 a 751/1 
v k.ú. Dolní Měcholupy za účelem stavby spočívající v provedení ochranných trubek 

pro optický kabel, kterým bude připojen rozvaděč veřejné komunikační sítě a 
elektrická přípojka za jednorázovou náhradu ve výši 8.800,- Kč bez DPH 

- zveřejnění záměru na úřední desce od 22.12.2016 do 6.1.2017 

II. SCHVALUJE 

- smlouvu o právu provést stavbu 

- smlouvu o  smlouvě budoucí o zřízení služebnosti za jednorázovou úplatu ve výši 
8.800,- Kč bez DPH 

III. POVĚŘUJE 

- starostu podpisem smluv 

Ing. Otakar Vich 

starosta 

 

Ing. Zdeňka Přibylová 

zástupce starosty 

 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

     číslo 27/4 

ze dne 18. 1. 2017 

 

Směrnice MČ pro zadávání veřejných zakázek 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

 

I.  BERE NA VĚDOMÍ 

- návrh směrnice Městské části Praha – Dolní Měcholupy pro zadávání veřejných 
zakázek 

II. SCHVALUJE 

- Směrnici Městské části Praha – Dolní Měcholupy pro zadávání veřejných zakázek  
 

 

 

 

 

 

Ing. Otakar Vich 

starosta 

 

 

Ing. Zdeňka Přibylová 

zástupce starosty 

 

 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

     číslo 27/5 

          ze dne 18. 1. 2017 

 

Odměna za výkon funkce člena zastupitelstva 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

 

I.  BERE NA VĚDOMÍ 

- novelu nařízení vlády č. 414/2016 Sb. o výši měsíčních odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Měcholupy podle nařízení vlády č. 
37/2003 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků  

II. STANOVUJE 

- měsíční odměny s platností od 1.2.2017: 

- za funkci neuvolněného zástupce starosty ve výši    22.780 Kč 

- za výkon funkci předsedy výboru nebo komise ve výši  1.442 Kč   

- za výkon funkce člena výboru nebo komise ve výši 1.176 Kč          

- za výkon funkce řádného člena zastupitelstva ve výši  599 Kč         

III. POVĚŘUJE 

- tajemnici zajištěním tohoto usnesení 
 

 

 

Ing. Otakar Vich 

starosta 

 

Ing. Zdeňka Přibylová 

zástupce starosty 

 

 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

     číslo 27/6 

     ze dne 18. 1. 2017 

 

Cyklostezky  

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.  BERE NA VĚDOMÍ 

- návrh na generel pěších cest a cyklotras MČ Praha - Dolních Měcholupy 

II. SOUHLASÍ 

- se zadáním projektu na proveditelnost generelu pěších cest a cyklotras  

III.  POVĚŘUJE 

- starostu provedením výběrového řízení na projekt proveditelnosti generelu pěších cest 
a cyklotras dle přílohy 

 

 

 

 

 

Ing. Otakar Vich 

starosta 

 

 

Ing. Zdeňka Přibylová 

zástupce starosty 

 

 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

          

číslo 27/7 

 ze dne 18. 1. 2017 

 

Architektonická soutěž na vzhled návsi 
 

Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.  BERE NA VĚDOMÍ 

- návrh na vyhlášení ideové architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na zpracování 
studie „Revitalizace návsi Městské části Praha – Dolní Měcholupy“ 

II. SOUHLASÍ 

- s vyhlášením ideové architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na zpracování 
studie „Revitalizace návsi Městské části Praha – Dolní Měcholupy“ 

III.  POVĚŘUJE 

- starostu vyhlášením ideové architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na 
zpracování studie „Revitalizace návsi Městské části Praha – Dolní Měcholupy“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Otakar Vich 

starosta 

 

Ing. Zdeňka Přibylová 

zástupce starosty 

 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

     číslo 27/8 

     ze dne 18. 1. 2017 

 

Změna územního plánu - stavba předškolního a školního zařízení 
 

Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

 

I.   BERE NA VĚDOMÍ 

- záměr Městské části Praha – Dolní Měcholupy postavit na vykoupeném pozemku č. 
parc. 584/11 v k.ú. Dolní Měcholupy předškolní a školní vzdělávací zařízení   

- požádat o svěření do správy majetku Městské části Praha – Dolní Měcholupy pozemek 
č. parc. 584/10 v k.ú. Dolní Měcholupy na stavbu předškolního a školního 
vzdělávacího zařízení   

- podat žádost na změnu územního plánu   

II. SOUHLASÍ 

- se záměrem stavby předškolního a školního zařízení na pozemcích č. parc. 584/10 a 

584/11 v k.ú. Dolní Měcholupy 

- s podáním žádosti o svěření do správy městské části pozemku č. parc. 584/10 v k.ú. 
Dolní Měcholupy na odbor hospodaření s majetkem MHMP  

- se změnou ÚP hlavního města Prahy tak, aby umožnila výstavbu předškolního a 
školního zařízení na předmětných pozemcích 

- s podáním žádosti o změnu ÚP hlavního města Prahy na odbor územního rozvoje 
MHMP 

 

 

 

Ing. Otakar Vich 

starosta 

 

Ing. Zdeňka Přibylová 

zástupce starosty 

 

 

 




