
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 43/1 

ze dne 25. 6. 2018 

 

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 květen 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 43/2 

ze dne 25. 6. 2018 

 

Koncept stravování MŠ, ZŠ 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

II. UKLÁDÁ 

- starostovi předložení investičního záměru a analýzy nákladů na 3 varianty řešení 

stravování v MŠ a ZŠ 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 
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USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 43/3 

ze dne 25. 6. 2018 

 

Dodatek zřizovací listiny ZŠ 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- dodatek ke zřizovací listině Základní školy Praha 10, Kutnohorská 36 

II. SCHVALUJE 

- dodatek zřizovací listiny Základní školy Praha 10, Kutnohorská 36 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 43/4 

ze dne 25. 6. 2018 

 

Sportovní hala 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- smlouvy s firmami M connections s.r.o. a EL-EX spol. s r.o. na napojení PCO HZS 

- předložený seznam vybavení haly 

II. SOUHLASÍ 

- s uzavřením smluv na napojení PCO HZS 

- s vypsáním výběrového řízení na nákup vybavení sportovní haly 

III. POVĚŘUJE 

- starostu uzavřením smluv 

- starostu zadáním výběrového řízení na nákup vybavení sportovní haly 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

místostarosta 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 43/5 

ze dne 25. 6. 2018 

 

Smlouvy s KOVOŠROT GROUP CZ 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- informaci o jednáních o prodeji pozemku parc. č. 718/40, zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je i budova bez č.p. / č.e. – stavba pro výrobu a skladování; a pozemku 

parc. č. 718/56, jiná plocha, všechny uvedené na listu vlastnictví č. 573, vedeném u 

Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, obec Praha, Katastrální území Dolní 

Měcholupy;  

- kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti na pozemky č. parc. 718/40, jehož 

součástí je i budova ČOV a pozemek č. parc. 718/56 v k. ú.  Dolní Měcholupy mezi MČ 

Praha – Dolní Měcholupy, jakožto prodávajícím, a společností KOVOŠROT GROUP 

CZ, s.r.o., jakožto kupujícím (v příloze tohoto usnesení); 

- smlouvu o advokátní úschově finančních prostředků mezi MČ Praha – Dolní Měcholupy, 

jakožto prodávajícím, společností KOVOŠROT GROUP CZ, s.r.o., jakožto kupujícím, a 

AK Glatzová & Co., s.r.o., jakožto schovatelem (v příloze tohoto usnesení); 

- dodatek č. 23 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16. 5. 2011 mezi MČ Praha – Dolní 

Měcholupy, jakožto pronajímatelem, a společností KOVOŠROT GROUP CZ, s.r.o., 

jakožto nájemcem (v příloze tohoto usnesení). 

II. SCHVALUJE 

- uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti v souladu se zák. č. 131/2000 

Sb., o hlavním městě Praze, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a OZV č. 55/2000 Sb. 

hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, vše ve znění pozdějších 

předpisů, spočívající: 

1) v prodeji pozemků parc. č. 718/40, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i 

budova bez č.p. / č.e. – stavba pro výrobu a skladování; a pozemku parc. č. 718/56, 

jiná plocha, všechny uvedené na listu vlastnictví č. 573, vedeném u Katastrálního 

úřadu pro hlavní město Prahu, obec Praha, Katastrální území Dolní Měcholupy za 

kupní cenu ve výši 26.768.550 Kč; 

2) v prodeji zařízení uvedeného v příloze č. 2 kupní smlouvy za kupní cenu ve výši 

278.845 Kč včetně DPH; 

3) ve zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 774/1 a ve prospěch 

pozemku parc. č. 718/40, oba pozemky v katastrálním území Dolní Měcholupy, 

v rozsahu dle geometrického plánu tvořícího přílohu č. 5 kupní smlouvy, a to za 

jednorázovou odměnu ve výši 1.210 Kč včetně DPH; 
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- uzavření smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků MČ Praha – Dolní 

Měcholupy, jakožto prodávajícím, a společností KOVOŠROT GROUP CZ, s.r.o., 

jakožto kupujícím a schovatelem (AK Glatzová & Co., s.r.o.). 

- uzavření dodatku č. 23 k nájemní smlouvě ze dne 16. 5. 2011 uzavřené mezi MČ Praha – 

Dolní Měcholupy, jakožto pronajímatelem, a společností KOVOŠROT GROUP CZ, 

s.r.o., jakožto nájemcem, kterým se prodlužuje doba trvání nájmu do 30. 9. 2018; doba 

trvání nájemní smlouvy může být prodloužen automaticky nejpozději do 31. 12. 2018, a 

to za splnění následujících podmínky stanovené v nájemní smlouvě: 

• pokud bude návrh na vklad vlastnického práva dle kupní smlouvy podán do 

30.9.2018, ale k zápisu nájemce jako vlastníka předmětných nemovitostí do 

katastru nemovitostí do 30.9.2018 nedojde, prodlužuje se trvání nájemní smlouvy 

automaticky do dne zápisu nájemce jako vlastníka předmětných nemovitostí do 

katastru nemovitostí, nejpozději však do 31.12.2018. 

III. POVĚŘUJE 

- starostu podpisem dodatku nájemní smlouvy 

- starostu podpisem Smlouvy kupní a smlouvy o zřízení služebnosti 

- starostu podpisem smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

místostarosta 
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Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 43/6 

ze dne 25. 6. 2018 

 

Smlouva s MHMP 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- Usnesení ZHMP č. 38/59 o  poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha – Dolní 

Měcholupy ve výši 10.000,0 tis. Kč určené na financování akce č. 80829 – Výstavba 

komunitního centra, splatné v deseti po sobě následujících ročních splátkách ve výši 

1.000,0 tis Kč, splatných vždy k 30.11. příslušného roku, počínaje rokem 2020 a rokem 

2029 konče 

- text smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

- úpravu rozpočtu v souvislosti s poskytnutím návratné finanční výpomoci  

II. SCHVALUJE 

- smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

- úpravu rozpočtu v souvislosti s poskytnutím návratné finanční výpomoci  

III. POVĚŘUJE 

- starostu podpisem smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

- tajemnici realizací úpravy rozpočtu 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

místostarosta 
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USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 43/7 

ze dne 25. 6. 2018 

 

Smlouvy s SK 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- darovací smlouvu na pozemek č. parc. 571/2 o výměře 188 m2 v k. ú. Dolní Měcholupy 

- smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky s SK Dolní Měcholupy 

II. SCHVALUJE 

- darovací smlouvu na pozemek č. parc. 571/2 o výměře 188 m2 v k. ú. Dolní Měcholupy 

- smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky s SK Dolní Měcholupy 

III. POVĚŘUJE 

- starostu jejich podpisem 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 
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číslo 43/8 

ze dne 25. 6. 2018 

 

Úpravy rozpočtu 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- doporučení finančního výboru na rozpočtovou úpravu - z rezervy o 827 tis. Kč na akci 

kompostéry  

II. SCHVALUJE 

- navýšení položky v kapitole 3725 využívání komunálních odpadů z kapitoly rezerva o 

827 tis. Kč na akci kompostéry 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

místostarosta 
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Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 43/9 

ze dne 25. 6. 2018 

 

Věcné břemeno pro optickou síť T-Mobile 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- záměr společnosti T-Mobile na vybudování optické sítě na k. ú. Dolní Měcholupy 

- návrh společnosti T-Mobile na jednorázovou úhradu ve výši 200.000,- Kč za poskytnutí 

věcného břemene na akci zasíťování Dolních Měcholup optickou sítí 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

místostarosta 
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USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 43/11 

ze dne 25. 6. 2018 

 

Návrhy na změnu územního plánu v k.ú. Dolní Měcholupy 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- podaný návrh na změnu územního plánu na pozemcích č. parc. 625/1 a 621/9 v k.ú. 

Dolní Měcholupy 

- podaný návrh na změnu územního plánu na pozemek č. parc. 584/17 

- podnět na změnu ÚP MČ Praha – Dolní Měcholupy 

II. SCHVALUJE 

- vydání kladného stanoviska ke změně územního plánu u pozemku č. parc. 625/1 v k.ú. 

Dolní Měcholupy 

- vydání záporného stanoviska ke změně územního plánu u pozemku č. parc. 621/9 v k.ú. 

Dolní Měcholupy 

- vydání záporného stanoviska ke změně územního plánu u pozemku č. parc. 584/17 

v k.ú. Dolní Měcholupy 

- podání nové žádosti MČ Praha – Dolní Měcholupy dle schváleného USN č. 33/1 ze dne 

26.7.2017 

III. POVĚŘUJE 

- starostu zasláním stanovisek městské části na MHMP 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

místostarosta 
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číslo 43/12 

ze dne 25. 6. 2018 

 

Podnět na úpravu územního plánu 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- návrh na úpravu územního plánu na pozemcích společnosti Euro Park Praha v k.ú. 

Dolní Měcholupy v lokalitě Malý Háj 

II. NESCHVALUJE 

- návrh na úpravu územního plánu na pozemcích společnosti Euro Park Praha v k.ú. 

Dolní Měcholupy v lokalitě Malý Háj 

III. POVĚŘUJE 

- starostu zasláním stanoviska městské části na MHMP 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

místostarosta 
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číslo 43/13 

ze dne 25. 6. 2018 

 

Směrnice pro nakládání s osobními údaji 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- návrh znění Směrnice pro nakládání s osobními údaji, podle Obecního nařízení EU č. 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

v rámci GDPR 

II. SCHVALUJE 

- Směrnici pro nakládání s osobními údaji 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

místostarosta 
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Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 43/14 

ze dne 25. 6. 2018 

 

Připomínky k Metropolitnímu plánu 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- znění připomínek a zásadních připomínek k Metropolitnímu plánu, tak jak je schválil 

VÚR dle přílohy usnesení 

II. SCHVALUJE 

- připomínky a zásadní připomínky k Metropolitnímu plánu dle přílohy usnesení 

III. POVĚŘUJE 

- starostu zasláním připomínek a zásadních připomínek zadavateli 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dolnimecholupy.cz/files/content/file/P%C5%99%C3%ADloha%20k%2014%20P%C5%99ipominky_k_mp.pdf
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Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 43/16 

ze dne 25. 6. 2018 

 

Oprava kurtů 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- návrh na opravu tenisových kurtů – výměnu povrchů kurtů ve stávající podobě 

II. SOUHLASÍ 

- s návrhem na opravu tenisových kurtů ve stávající podobě 

- vypsáním výběrového řízení na zhotovitele 

III. POVĚŘUJE 

- starostu zadáním výběrového řízení 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

místostarosta 

 


