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Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy 

konaného dne 2. 11. 2015  

 

Přítomni: Karel Hagel, Jiří Jindřich, Zbyněk Kozel, Gabriela Dvořáková, David Pavel, 

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

Trávníčková, Radim Macháček (MP) + veřejnost 

Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hod. 

 

PROGRAM:  1) Složení slibu  

2) Bezpečnostní situace v městské části 

 3) Hospodaření městské části k 30.9.2015  

 4) Úpravy rozpočtu 

 5) KOVOŠROT GROUP CZ, a.s.  

  6) Různé 
   

Starosta přivítal přítomné zastupitele na řádně svolaném 12. veřejném zasedání zastupitelstva 

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

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

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání byli navrženi J. Voříšek a J. Jindřich 

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

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

1) Složení slibu 

Starosta informoval o písemné rezignaci paní Edity Motlíkové na mandát člena zastupitelstva 

městské části ke dni 23.10.2015 s tím, že na uvolněný mandát nastupuje v souladu s § 56 

odst. 1 zák. 491/2001 Sb. paní Gabriela Dvořáková, jako náhradník za volební stranu Naše 

Měcholupy. Paní Dvořáková složila slib a obdržela osvědčení podepsané starostou.  

 

2) Bezpečnostní situace v městské části 

Místní strážník MP R. Macháček seznámil přítomné s krátkým výčtem trestné činnosti 

v městské části za měsíc říjen 2015, kdy došlo k 5 tr. činům – 2x vloupání vozidla, 

poškození vozidla, 2x vloupání do firmy. Strážník krátce informoval o potížích 

s bezdomovci, velitel SDH informoval o výjezdu k požáru přístřešku bezdomovců u tratě. 

Dotaz O. Vicha – kdo sleduje přestupky v dopravě? Jde hlavně o vjezd do jednosměrky 

v ul. Parková. Strážník – zaměří se na tento nešvar, nahlásí problém vedení MP. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 12/1  schváleno 

Pro: Dvořáková, Hagel, Jindřich, Kozel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová 

  

3) Hospodaření městské části k 30. 9. 2015 

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

Dle předložených materiálů je vidět, že se vyvíjí pozitivně jak hospodaření mateřské 

školy, základní školy i městské části. U finančních prostředků určených na investiční akci 

„Přístavba MŠ“ budeme žádat o převedení do rozpočtu na rok 2016. Zastupitelé vzali 

zprávu o hospodaření na vědomí a souhlasí s plněním rozpočtu městské části i 

příspěvkových organizací za třičtvrtěletí 2015.  

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 12/2 schváleno 

Pro: Dvořáková, Hagel, Jindřich, Kozel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová 

 

4) Úpravy rozpočtu 

Předseda finančního výboru Ing. Kozel seznámil s projednanými úpravami rozpočtu FV. 

Jedná se o rozpočtovou úpravou na nové vybavení učebny nábytkem v základní škole, tato 

změna spočívá v převodu finančních prostředků ve výši 85 tis. Kč z kapitoly kultura do 

kapitoly školství. Dále jde pouze o položkové převody v rámci kapitol, např. koupě párty 
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stanu a nové herní prvky na dětském hřišti. Proběhla krátká diskuse s dotazy ohledně 

rozpočtu i tvorby nového rozpočtu na další rok. Předseda FV apeloval, že je potřeba 

oslovit komise, spolky i PO, aby do 25.11.2015 (jednání FV) dodali své návrhy na 

požadavky do rozpočtu roku 2016. Zastupitelé vzali na vědomí a schválili. Předseda FV 

navrhl, pokud bude při dalším projednávání hospodaření i bod úpravy rozpočtu, aby tak 

bylo spojeno v jeden bod, potažmo usnesení.  

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 12/3 schváleno 

Pro: Dvořáková, Hagel, Jindřich, Kozel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová  

 

5) KOVOŠROT GROUP CZ, a.s.  

Starosta sdělil, že již máme dva znalecké posudky, s kterými se zatím pracuje. Pracovní 

skupina došla k závěru, prodloužit nájemní smlouvu dalším dodatkem, a to č. 14 do konce 

ledna 2016. Dotaz Ing. Přibylové, zda již došlo k nějakému jednání s Kovošrotem. 

Odpověď – pracuje se se zaslanými ZP, které je třeba doplnit, pak budou informováni 

všichni členové zastupitelstva i Kovošrot. Zastupitelé schválili prodloužení nájemní 

smlouvy. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 1.                            UZ 12/4 schváleno 

Pro: Dvořáková, Hagel, Jindřich, Kozel, Přibylová, Voříšek, Zimová 

Zdržel se: Vich  

   

6) Různé 

➢ PhDr. Zimová – vítání deseti občánků proběhne ve středu 4.11.2015 v 15 hodin v zasedací 

místnosti úřadu. 

 

➢ Ing. Vich – zda by nemělo proběhnout jednání s firmou FINEP o změně obchodního 

názvu jejich stavebních aktivit na území Dolních Měcholup. Veškerá jejich výstavba na 

území naší městské části nese přidružený název Štěrboholy, což je pro zájemce matoucí a 

tzv. klamavá informace. 

Starosta – apeloval na opravu v názvu stavby „Sociální centrum pro seniory“, ale 

neúspěšně. Jde prý o marketingový název, který je od začátku takto veden.  

 

➢ Ing. Vich – také oprava komunikace Dolnoměcholupská - Městská byla avizována pouze 

Dubči, nikoli naší městské části 

Starosta – zřejmě proto, že oprava procházela intravilánem Dubče, na našem katastru 

pouze extravilánem 

 

➢ Ing. Vich – dotaz na výsledky z měření hluku na Kutnohorské, které proběhlo na žádost 

občana 

Starosta – žádné výsledky jsme neobdrželi. 

 

➢ Ing. Vich – dotaz na dopravní opatření u hasičárny, vyplývající z místního šetření 

Starosta – odbor dopravy ÚMČ Praha 15 vyslovil nesouhlas 

 

➢ Ing. Přibylová – dotaz na pokračující jednání ve věci umístění zařízení pro měření 

rychlosti na Dolnoměcholupské 

Starosta – bude zaslán dopis na DI PČR. Vznesena žádost na změnu dopravního značení 

na Dolnoměcholupské spočívající ve změně přerušované čáry na plnou 

 

➢ pí Habadová – požadavek na přistavení dalšího kontejneru na BIO odpad v listopadu 

Starosta – požádáme o přistavení svozovou firmu, informaci podáme prostřednictvím 

webu, informačních nástěnek a eventuálně ve Zpravodaji 
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➢ pí Konrádová – na šetření v ul. Ke Slatinám bylo řečeno, že nebude problém instalovat 

DZ se zákazem vjezdu nákladních vozidel, ale výsledek je jiný. Přečetla žádost starosty o 

instalaci DZ adresován na odbor dopravy a podotkla své výhrady. Požaduje napsání nové 

žádosti. 

 

➢ Ing. Kozel – jaké závěry byly z místního šetření, jak bylo hlasováno? 

Mgr.A. Jindřich – o výsledku se nehlasovalo, ale dáme na program výboru. Máme víc 

věcí na program zastupitelstva, dáme do programu VÚR. 

 

➢ p. Hábl – jsou nějaké informace o požadavku na chodník při Dolnoměcholupské směr 

Hostivař?  

Starosta – odešel dopis na odbor technické vybavenosti MHMP s prioritní žádostí o 

rekonstrukci komunikace Dolnoměcholupské, zatím žádná odpověď 

p. Hábl – na novou vlakovou zastávku v Hostivaři se nelze bezbariérově dostat 

s kočárkem - schody u veterinární kliniky, což činí problém 

Starosta – znovu napíšeme požadavek s odvoláním na přístupnost k nové vlakové zastávce 

 

➢ Starosta  - termín dalšího zasedání zastupitelstva 7.12.2015  

     

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.25 hodin 
 

Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 

 

 

Ověřovatelé     

 

 

 

.........................................….                                                      ……............................….......     
      Jiří Voříšek       Ing. Karel Hagel, starosta

         MĆ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

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

       Mgr. Jiří Jindřich 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu:  

1) Prezenční listina – hosté, zastupitelé  

2) Listina prokazující složení slibu - osvědčení   

3) Rozpočtové opatření  

 

 

 

 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 

 


