
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

 

číslo 44/1 

ze dne 12. 7. 2018 

 

Dodatky zřizovacích listin MŠ, ZŠ 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- dodatek ke zřizovací listině Mateřské školy Dolní Měcholupy 

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

II. SCHVALUJE 

- dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 

  



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

 

číslo 44/2 

ze dne 12. 7. 2018 

 

Venkovní učebna – smlouva 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- postup výběrového řízení  

- smlouvu s Hutí architektury Martina Rajniše z 23. 3. 2018 

- návrh dodatku č. 1 k SOD ze dne 23. 3. 2018 

II. SOUHLASÍ 

- se smlouvou s Hutí architektury z 23. 3. 2018 

- s uzavřením dodatku č. 1 

III. POVĚŘUJE 

- starostu uzavřením dodatku smlouvy 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 
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Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 44/3 

ze dne 12. 7. 2018 

 

T-Mobile – optická síť 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- záměr budování optických sítí a vysokorychlostního připojení k internetu pro co nejširší 

skupinu obyvatel na území MČ Dolní Měcholupy 

- ustanovení § 104 odst. 3) zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 

Maximální výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti se stanoví podle zákona 

upravujícího oceňování majetku.  

- záměr snížení ceny za zřízení práv služebnosti (věcné břemeno) na 15 Kč/bm pro 

všechny provozovatele veřejné komunikační sítě, pokud zajistí zasíťování a poskytování 

připojení k internetu přes vybudovanou infrastrukturu do jednotlivých bytových 

jednotek na celém území MČ Dolní Měcholupy a to do 31. 12. 2021 

- záměr vybudování optické sítě firmou T-Mobile v celé zastavěné oblasti MČ Praha –  

Dolní Měcholupy, která je definována v příloze (varianta č. 1 – celoplošné pokrytí) 

- návrh na poskytnutí věcného břemene společnosti T-Mobile za jednorázovou úhradu ve 

výši 216.000,- Kč na akci zasíťování Dolních Měcholup optickou sítí 

II. SOUHLASÍ 

- s podporou budování optických sítí a vysokorychlostního připojení k internetu pro co 

nejširší skupinu obyvatel na území MČ Dolní Měcholupy 

- se snížením ceny za zřízení práv služebnosti (věcné břemeno) na 15 Kč/bm pro všechny 

provozovatele veřejné komunikační sítě, pokud zajistí zasíťování a poskytování 

připojení k internetu přes vybudovanou infrastrukturu do jednotlivých bytových 

jednotek na celém území MČ Dolní Měcholupy a to do 31. 12. 2021 

- s vybudováním optické sítě firmou T-Mobile v celé zastavěné oblasti MČ Praha –  

Dolní Měcholupy, která je definována v příloze (varianta č. 1 – celoplošné pokrytí) 

III. POVĚŘUJE 

- starostu dalším jednání s T-Mobile a přípravou smlouvy 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 44/4 

ze dne 12. 7. 2018 

 

Mimořádné odměny  

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

BERE NA VĚDOMÍ 

- návrh na udělení mimořádné odměny uvolněnému starostovi podle § 57 odst. 2 ve 

spojení s § 89 odst. 1 písm o) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, poskytnutí mimořádné odměny ve výši jedné měsíční odměny 

náležející mu za funkci uvolněného starosty v roce 2018 za splnění zvlášť významných 

úkolů pro městskou část, za zřízení a otevření pobočky Pošty Partner v budově úřadu 

MČ, za ukončení stavby víceúčelové sportovní haly 

- návrh na udělení mimořádných odměn pro neuvolněné členky zastupitelstva za 

organizaci a realizaci akcí konaných městskou částí – Ukliďme Česko, Stavění májky, 

Čarodějnice, Dětský den 

- návrh na udělení jednorázové odměny pro členy komise kulturní a sportovní za 

organizaci a realizaci akcí konaných městskou částí – Ukliďme Česko, Stavění májky, 

Čarodějnice, Dětský den 

II. SCHVALUJE 

- poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému starostovi za splnění zvlášť významných 

úkolů pro městskou část, za zřízení a otevření pobočky Pošty Partner v budově úřadu 

MČ, za ukončení stavby víceúčelové sportovní haly ve výši jedné měsíční odměny 

náležející mu za funkci uvolněného starosty v roce 2018 

- poskytnutí mimořádných odměn členkám komise kulturní a sportovní paní Lucii 

Sobkové a Gabriele Dvořákové  

- poskytnutí jednorázové odměny paní Ireně Vichové  

- poskytnutí jednorázové odměny panu Michalovi Kohoutovi  

- poskytnutí jednorázové odměny panu Martinu Soukupovi  

III. POVĚŘUJE 

- tajemnici realizací tohoto usnesení 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 


