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Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy 

konaného dne 7. 9. 2015  

 

Přítomni: Karel Hagel, Jiří Jindřich, Zbyněk Kozel, David Pavel, Zdeňka Přibylová, Otakar 

Vich, Markéta Zimová; Šárka Fořtová, Hana Trávníčková, Alena Kadlecová, Šárka Guzi 

(MP) + veřejnost 

Omluveni: Edita Motlíková, Jiří Voříšek 

Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hod. 

 

PROGRAM:  1) Bezpečnostní situace v městské části  

2) Hospodaření za 1. pololetí 2015 

 3) Úpravy rozpočtu  

 4) KOVOŠROT GROUP CZ, a.s. - informace 

 5) Kritéria pro výplatu příspěvku 

6) Návrh na změnu ÚP pozemku č. parc. 581/1 v k.ú. Dolní Měcholupy 

  7) Různé 
   

Starosta přivítal přítomné zastupitele na řádně svolaném 10. veřejném zasedání zastupitelstva 

městské části, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné a přečetl navržený program. 

Dále do návrhové komise pro tvorbu usnesení ze zasedání navrhl K. Hagela a Z. Kozla. 

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání byli navrženi Z. Kozel a O. Vich. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Pavel, Přibylová, Vich, Zimová 
 

 

1) Bezpečnostní situace v městské části 

Starosta přivítal strážnici MP Šárku Guzi, která přednesla zprávu o trestné činnosti 

v městské části od července do konce srpna 2015, kdy v této době eviduje Policie ČR 11 

trestných činů, kdy ve 2 případech se jednalo o řidiče pod vlivem alkoholu. Ve zbylých 

případech se jedná o spáchání majetkové trestné činnosti. (vloupání do vozidel - Ke 

Slatinám, Na návsi, pokus vloupání do bytu – Čs. Tankistů, vloupání do sklepní kóje - 

Kryšpínova, vloupání do zahr. kůlny - Na návsi, vloupání do kanceláří - Ke Kablu, 

odcizení MT - Kutnohorská). Dále je evidováno 18 přestupkových jednání, kdy ve 13 

případech se jedná o uložení blokových pokut v dopravě, 1x držení omamných a 

psychotropních látek -Kutnohorská, 1x újezd od BČS, 1x odcizení okapového svodu - U 

Svornosti, 1x odcizení okapového svodu ve stadiu pokusu - Dolnoměcholupská, 1x krádež 

tašky z jízdního kola - U Svornosti. 

Mgr. Pavel – dotaz na dalšího strážníka. Odpověď – dle kvóty je na 1000 obyv. 1 strážník. 

Mgr. Němečková - dotaz na bezdomovce. Odpověď – problematika bezdomovců je velmi 

problematická, v městské části je 8 bezdomovců (3 v obci a 5 u nádraží). Během léta byli 

vzhledem k počasí více vidět, ale po začátku šk. roku se stáhli z parku.  

Mgr. Pavel děkuje strážnici Š. Guzi za časté pochůzky po městské části. Starosta pochválil 

její přístup u ředitele MP.  

Zastupitelé vzali zprvu o bezpečnosti v městské části na vědomí. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.                           UZ 10/1  schváleno 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Pavel, Přibylová, Vich, Zimová 

 

2) Hospodaření za 1. pololetí 2015 

Předseda finančního výboru podal zprávu o hospodaření za první pololetí letošního roku. 

Dle předložených materiálů je vidět, že se vyvíjí pozitivně. Hospodaření mateřské školy, 

základní školy i městské části je v přebytku. V položce rezerv jsou finanční prostředky 

určené na investiční akci „Přístavba MŠ“ i virtuálně zaúčtované odmítnuté finanční 

prostředky na akci „Rekonstrukce parku Kutnohorská“, které se odúčtují po obdržení 
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příkazu z MHMP. Prostředky určené na investici MŠ budou převedeny do rozpočtu 

příštího roku, kdy bude stavba realizována. Dotace na transfery běží dle platebního 

kalendáře. Výdaje se také vyvíjí dle rozpočtu, jsou pod 50% dle časového rozlišení.  

Zastupitelé vzali zprávu o hospodaření na vědomí a souhlasí s plněním rozpočtu městské 

části i příspěvkových organizací za první pololetí 2015.  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 10/2 schváleno 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Pavel, Přibylová, Vich, Zimová  

  

3) Úpravy rozpočtu 

Předseda finančního výboru informoval o zvýšení rozpočtu na rok 2015 na základě 

usnesení ZHMP č. 8/35 ze dne 18.6.2015, kterým schválilo finanční vypořádání hl. m. 

Prahy i požadavek na dokrytí finančních prostředků na výdaje spojené s volbami do 

zastupitelstva obce ve výši 5.800 Kč. Další rozpočtové úpravy pro rok 2015 (uvedené 

v příloze) se týkají posílení kapitoly Školství – k MŠ na opravy 20 tis. Kč a k ZŠ 80 tis. 

Kč na opravu elektrorozvodů k PC a údržbu budovy školy. Dále se posiluje kapitola 

Veřejná zeleň o proinvestované peníze, posílení kapitoly Hasiči o 80 tis. Kč za prapor k 

110. výročí SDH a posílení kapitoly Výdaje z finančních operací, tj. bankovní poplatky o 

5 tis. Kč. Proběhla krátká diskuse. Rozpočtové úpravy byly schváleny. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 10/3 schváleno 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Pavel, Přibylová, Vich, Zimová   

 

4) KOVOŠROT GROUP CZ, a.s. - informace 

Starosta podal informaci o pokračování jednání se společností KOVOŠROT GROUP CZ, 

a.s.. Situace nadále trvá, Kovošrot vzal naší informaci na vědomí a čeká na nový odhad, 

znalecký posudek. Byly obeslány 3 znalecké ústavy s žádostí o nabídku na vyhotovení 

posudku, pak bude pracovní skupina pokračovat v jednání. Starosta navrhl prodloužit 

nájemní smlouvu dalším dodatkem č. 12 o jeden měsíc, tj. do konce října 2015. Ing. Kozel 

navrhl objednat posudky u dvou znaleckých ústavů. Starosta přečetl usnesení a zastupitelé 

schválili prodloužení nájemní smlouvy. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 10/4 schváleno 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Pavel, Přibylová, Vich, Zimová   

 

5) Kritéria pro výplatu příspěvku 

Zastupitelé obdrželi návrh kritérií k poskytnutí finančního daru jako příspěvku pro 

docházku dětí do soukromého předškolního zařízení s příspěvkem ve výši 2 000 Kč za 

měsíc na dítě docházející do předškolního zařízení, jehož není zřizovatelem městská část.  

Dotaz na výši vyplacených příspěvků ze předešlá období. Bude předloženo na dalším 

zasedání. Zastupitelé schválili upravená kritéria a starosta byl pověřen podepisováním 

darovacích smluv souvisejících s uvedeným příspěvkem. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 10/5 schváleno 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Pavel, Přibylová, Vich, Zimová  

   

6) Návrh na změnu ÚP pozemku č. parc. 581/1 v k.ú. Dolní Měcholupy 

Předseda výboru pro územní rozvoj přečetl žádost č.j. 1200/2015 na změnu územního 

plánu hl. m. Prahy na  parc. č. 581/1 v k.ú. Dolní Měcholupy a vysvětlil důvody žádosti. 

Žádost požaduje u části pozemku o rozloze cca 13500 m2 změnu z funkčního využití ZN – 

zeleň nelesní na funkční využití OB – čistě obytné. Tato žádost byla na programu VÚR, 

který se rozhodl tento záměr nepodpořit. Po krátké diskusi zastupitelé nesouhlasí se 

změnou územního plánu z důvodu, že území není urbanisticky dořešeno, pozemek se 

nachází mimo stávající hranice zastavitelného území, pozemek je ve stavební uzávěře 

VRÚ, žádost není zpracována na podkladu stávajícího platného územního plánu a žádost 

nemá formální náležitosti pro podání úpravy nebo změny UP. Zastupitelé pověřují výbor 
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územního rozvoje formulováním a odesláním stanoviska za MČ Praha – Dolní 

Měcholupy. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 10/6 schváleno 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Pavel, Přibylová, Vich, Zimová  

 

7) Různé 

 

➢ Starosta děkuje Ing. Vichovi a paní Motlíkové za vyjednání u Ropidu posílení linky 296 

v 7.10 hodin, kdy je přidán další autobus, jako školní spoj, jedoucí ze stanice Ústřední na 

Háje.  

➢ Ing. Vich – poděkování patří hlavně panu Janouškovi z Ropidu, který se problému 

operativně zhostil. Od října bude změněn jízdní řád a linky budou, na základě zjištění, 

posíleny o další spoj. Záleží na přidělených finančních prostředcích. 

 

➢ Starosta děkuje J. Voříškovi za uspořádání i organizaci a také Leonardu za organizaci 

oslav k 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Dolních Měcholup. 

 

➢ R. Hábl – dotaz na stavbu chodníku do Hostivaře podél komunikace Dolnoměcholupská,a 

zda bude také při této stavbě myšleno i na řádné osvětlení. 

Starosta – je požádáno o DIR, učiníme dotaz na Technickou správu komunikací, která má 

tuto stavbu v kompetenci. Problém je také s poslední nemovitostí na k.ú. Dolní 

Měcholupy, která není odkanalizovaná. Bude vhodné napsat požadavek do rozpočtu 

Hl.m.Prahy na rok 2016 

 

➢ Paní Konrádová a Čadilová – v červenci byl učiněn dotaz na provizorní halu, stojící na 

pozemku v těsné blízkosti rodinných domů, která patří společnosti Attl a spol. s r. o. a 

dosud nepřišla žádná odpověď. Žádají v co nejkratším termínu kopii dotazu učiněného na 

stavební odbor ÚMČ Praha 15 a odpovědi. Žádají písemné zaslání veškeré korespondence 

týkající se tohoto problému.  

      Mgr. Jindřich – napravíme 

 

➢ Paní Konrádová – zjišťovali okolnosti ve věci požadovaného retardéru, zastupitelé měli 

pravdu, je to nesmysl.  Požadují značku omezené rychlosti 30 a zákaz vjezdu nákladních 

vozidel s výjimkou hasičů 

Starosta – zašleme požadavek Policii ČR k řešení 

 

➢ Ing. Kozel – návrh pro stavební komisi učinit místní šetření a navrhnout další postup 

 

➢ Paní Habadová  - požaduje změření hluku na Kutnohorské a opravu bouchajících 

kanálových vpustí  

 

➢ Mgr. Jindřich – z TSK pan Pátek předpokládá (přislíbil) opravu kanálových vpustí na  

Kutnohorské a poté proběhne další měření 

 

➢ Mgr. Němečková – vítání občánků není v silách Leonarda vše organizovat, je nutné 

zajistit vhodný termín a další spolupráci 

 

➢ J. Hrouda – dotaz na údržbu zeleně podél Dolnoměcholupské, vysoké živé ploty 

Starosta – zeleň je ve správě TSK (Technická správa komunikací), zjedná nápravu 

 

➢ J. Hrouda – Hluk na Dolnoměcholupské, problém s rychlostí vozidel – zpomalovací pás 

Starosta – proběhne rekonstrukce komunikace, požádáme o radary na měření rychlosti 

 



 4 

➢ J. Hrouda – výstavba obytného souboru U Továren společností EKOSPOL, problém 

s dopravou 

Ing. Kozel – zatím se nestaví, ÚMČ Praha 15 je proti výstavbě 

 

➢ Z. Brázda – problém s rychlostí a vozidel na Dolnoměcholupské, stavba bytovek U 

Továren – kudy bude jezdit stavební mechanizace 

 

➢ Mgr. Němečková – dotaz na přístavbu mateřské školy 

Starosta – je zadaný projekt, přístavba by měla být hotová do začátku dalšího školního 

roku, pak bude možno o dalších 25 dětí přijmout víc 

 

➢ Starosta  - termín dalšího zasedání zastupitelstva 5.10.2015  

 

     

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.20 hodin 
 

Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 

 

 

 

Ověřovatelé     

 

 

 

.........................................….                                                      ……............................….......     
         Ing. Otakar Vich       Ing. Karel Hagel, starosta

         MĆ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

 

................................................ 

     Ing. Zbyněk Kozel 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 


