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Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy 

konaného dne 5. 10. 2015  

 

Přítomni: Karel Hagel, Jiří Jindřich, Zbyněk Kozel, Edita Motlíková, David Pavel, Zdeňka 

Přibylová, Otakar Vich, Jiří Voříšek, Markéta Zimová; Šárka Fořtová, Hana Trávníčková, 

Šárka Guzi (MP) + veřejnost 

Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hod. 

 

PROGRAM:  1) Bezpečnostní situace v městské části  

2) Volba druhého zástupce starosty – stažen z programu 

 3) Úpravy rozpočtu  

 4) Sídlo spolků 

 5) KOVOŠROT GROUP CZ, a.s.  

6) Smlouva o sml. budoucí o zřízení věcného břemene se SŽDC, s.o. 

  7) Různé 
   

Starosta přivítal přítomné zastupitele na řádně svolaném 11. veřejném zasedání zastupitelstva 

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

navrhl stažení bodu 2). 

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

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání byli navrženi Z. Přibylová a D. Pavel. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

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

1) Bezpečnostní situace v městské části 

Místní strážník MP Š. Guzi seznámila přítomné s krátkým výčtem trestné činnosti 

v městské části za měsíc září 2015, kdy došlo k odcizení vozidla, jízdního kola, vloupání 

do firmy, kde došlo k odcizení nářadí a vloupání do stavby RD – odcizeny kabely. 

Konstatovala, že byla v této době velmi nízká trestná činnost.  Zastupitelé vzali zprávu na 

vědomí a poděkovali za aktivní přístup a časté pochůzky po městské části. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 11/1  schváleno 

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

  

2) Úpravy rozpočtu 

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

usnesení ZHMP č. 9/9 ze dne 10.9.2015, snížení účelových investičních dotací – 

spolupodílů z EU a HMP v celkové výši 3 914 033,90 Kč na projekt naší MČ schválený 

v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost - Revitalizace parku 

Kutnohorská – 1. etapa, z důvodu nerealizace této akce. Zastupitelé vzali na vědomí a 

schválili.  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 11/2 schváleno 

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

 

3) Žádost o zápis sídla spolků 

Starosta informoval o žádostech ZO Českého zahrádkářského svazu Dolní Měcholupy, 

spolku Leonardo, Sboru dobrovolných hasičů Dolní Měcholupy a Radioklubu Dolní 

Měcholupy o zápis sídla těchto spolků na adrese úřadu městské části z důvodu změny 

legislativy pro uvedené spolky. Proběhla diskuse ohledně umístění tabulek s názvy spolků 

a ukládání zásilek pro spolky. Zjistit kontaktní osoby spolků. Zastupitelé souhlasí 

s uvedením sídla spolků na adrese ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 

168/37, Praha 10. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 11/3 schváleno 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Motlíková, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová  
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4) KOVOŠROT GROUP CZ, a.s. - informace 

Starosta informoval o pokračujícím jednání se společností a zadání znaleckých posudků 

dvěma ústavům – XP invest, s.r.o. – znalecký ústav a Znalecký ústav Praha, s.r.o.. 

Starosta proto navrhl prodloužit nájemní smlouvu dalším dodatkem, a to č. 13, o jeden 

měsíc, tj. do konce listopadu 2015. Zastupitelé schválili prodloužení nájemní smlouvy. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 11/4 schváleno 

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

   

5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se SŽDC, s.o. 

Starosta informoval o návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro 

společnost Správa železniční dopravní cesty, státní organizace k umístění dálkového 

sdělovacího kabelu při realizaci akce „Rezidence GOLF Hostivař - 2. etapa“ na pozemku 

č. parc. 742/2 v k.ú. Dolní Měcholupy. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou 

úhradu na základě znaleckého posudku a navýšenou o DPH. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 11/5 schváleno 

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

 

6) Různé 

➢ Ing. Kozel – proběhlo šetření haly na pozemku č. parc. 602/8 v k.ú. Dolní Měcholupy 

Mgr.A. Jindřich – proběhlo 30.9., zápis bude vyhotoven. Největším problémem je rušivý 

pohyb mezi halou a provozovnou Attl a spol., továrna na stroje, s.r.o. Řízení v této věci je 

na stavebním odboru ÚMČ Praha 15. 

 

➢ Mgr.A. Jindřich – proběhlo i šetření komunikace Nad Sadem, kterou chce vlastník, který 

je v úpadku, předat městské části. Komunikace je ve velmi špatném stavu. 

 

➢ PhDr. Zimová – poděkování členům své komise, hlavně paní G. Dvořákové za práci při 

založení místního spolku seniorů, již proběhla ustavující schůze a dík patří i M. 

Soukupovi za občerstvení.  

 

➢ Starosta  - termín dalšího zasedání zastupitelstva 2.11.2015  

     

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.00 hodin 
 

Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 

 

 

Ověřovatelé     

 

 

 

.........................................….                                                      ……............................….......     
     Ing. Zdeňka Přibylová      Ing. Karel Hagel, starosta

         MĆ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

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

       Mgr. David Pavel 

 

 

 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 


