
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 48/1 

ze dne 17. 9. 2018 

 

Námitky k zápisu ze 44. ZMČ 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- návrh úprav zápisu z mimořádného 44. zasedání ZMČ Praha – Dolní Měcholupy 

konaného dne 12.7.2018, které podal člen ZMČ Ing. Martin Svoboda, obsahující: 

         a) žádost o doplnění textu navrhovaného usnesení: 

             I. Bere na vědomi: 

- Postup výběrového řízení 

- Smlouvu s Hutí architektury ze dne 23.3. 2018 

- Návrh dodatku č.1 

      II. Nesouhlasí 

- Se smlouvou s Hutí architektury 

- S uzavřením dodatku č. 1 

      III. Pověřuje  

- Starostu postupovat v souladu se směrnicí pro zadání veřejných zakázek  
 

        b) žádost o doplnění textu v bodu 2. Venkovní učebna o projev Ing. Svobody. Navrhuje  

            nahradit větu: „Ing. Svoboda přečetl své poznatky k venkovním učebnám. Celé znění  

            informace Ing. Svobody je přílohou k tomuto zápisu.“ textem přílohy.  

II. SCHVALUJE 

- návrh úprav zápisu z mimořádného zasedání č. 44 konaného dne 12.7.2018 tak, jak bylo 

o jednotlivých úpravách hlasováno samostatně 

III. POVĚŘUJE 

- tajemnici zpracováním úprav 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 
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číslo 48/2 

ze dne 17. 9. 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 

měsíce červen - srpen 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 
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číslo 48/3 

ze dne 17. 9. 2018 

 

Hospodaření k 30.6.2018 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I.  BERE NA VĚDOMÍ  

- předloženou zprávu o hospodaření městské části Praha – Dolní Měcholupy za 1. pololetí 

roku 2018 

- zprávu o hospodaření příspěvkových organizací městské části – mateřské školy a 

základní školy za 1. pololetí 2018 

II.  SOUHLASÍ 

- s plněním rozpočtu městské části k 30.6.2018 

- s hospodařením příspěvkových organizací k 30.6.2018 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 
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číslo 48/4 
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Výsledek výběrového řízení – Vybudování fitparku 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- výsledek výběrového řízení na „Vybudování fitparku“, ze kterého vyplývá, že 

vybraným účastníkem je společnost ONYX wood spol. s r.o. 

II. SCHVALUJE 

- výběr zhotovitele  

- uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, společností ONYX wood spol. s r.o. v 

doplněném znění doby záruky dle nabídky a se zapracováním podmínky, že dodavatel 

předloží objednateli vypracovanou dokumentaci pro územní souhlas ke schválení a 

stavbu zahájí až po schválení projektu objednatelem 

III. POVĚŘUJE 

- starostu uzavřením upraveného znění smlouvy se společností ONYX wood spol. s r.o. 

- starostu vypsáním poptávky na dodávku dopadové plochy 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 
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číslo 48/5 

ze dne 17. 9. 2018 

 

Výsledek výběrového řízení – rekonstrukce víceúčelového hřiště  

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- výsledek výběrového řízení na „Rekonstrukci víceúčelového hřiště v parku za školou“, 

ze kterého vyplývá, že vybraným účastníkem je společnost A SPORT PRODUKT, s r.o. 

II. SCHVALUJE 

- výběr zhotovitele za účelem dodání „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v parku za 

školou“ 

- uzavření Smlouvy o dílo s vybraným účastníkem, společností A SPORT PRODUKT, s 

r.o., v předloženém znění  

III. POVĚŘUJE 

- starostu uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným účastníkem, společností A SPORT  

PRODUKT, s r.o. 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Ing. Luboš Ježil 

 místostarosta 


