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Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy 

konaného dne 7. 12. 2015  

 

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

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

Trávníčková, Alena Kadlecová, Šárka Guzi (MP) + veřejnost 

Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hod. 

 

PROGRAM:  1) Bezpečnostní situace v městské části 

2) Rozpočtové provizorium 

 3) Úpravy rozpočtu  

 4) Smlouva o zřízení věcného břemene – PPDistribuce, a.s. 

 5) Výměna pozemků - záměr 

  6) Různé 
   

Starosta přivítal přítomné zastupitele na řádně svolaném 13. veřejném zasedání zastupitelstva 

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

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

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání byli navrženi G. Dvořáková a M. Zimová 

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

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

1) Bezpečnostní situace v městské části 

Místní okrskářka MP Š. Guzi porovnala nápad trestné činnosti v naší městské části za rok 

2014 a 2015. Ze zprávy vyplynulo významné snížení trestné činnosti, především u 

vloupání do motor. vozidel a do objektů.  Ve zprávě z MOP Hostivař je uvedeno, že nápad 

trestné činnosti je v obvodu Dolních Měcholup na velmi nízké úrovni a z hlediska PČR se 

jedná o bezpečnou oblast. Dále okrskářka informovala o výsledku nárazových kontrol 

měření rychlosti na komunikaci Kutnohorská i Dolnoměcholupská, při kterých bylo 

zjištěno17 přestupků a bylo uděleno několik blokových pokut.  

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 13/1  schváleno 

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

  

2) Rozpočtové provizorium 

Předseda finančního výboru zdůvodnil potřebu a zásady rozpočtového provizoria na rok 

2016. Zastupitelé schválili hospodaření městské části dle zásad rozpočtového provizoria 

do doby schválení rozpočtu na rok 2016.  

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 13/2 schváleno 

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

 

3) Úpravy rozpočtu 

Předseda finančního výboru Ing. Kozel zdůvodnil jednotlivé rozpočtové úpravy, které 

byly schváleny finančním výborem. Jde o zvýšení rozpočtu na rok 2015 schválené ZHMP 

jako neinvestiční dotace na mzdové náklady asistentů pedagoga v MŠ i ZŠ v částce 118,8 

tis. Kč, neinvestiční dotace z odvodu VHP určená na kulturu, školství, sport či sociální 

oblast v částce 453 tis. Kč. Z této částky byla schválena dotace ve výši 30 tis. Kč na 

odměny trenérům mládeže SK Dolní Měcholupy. Dále zvýšení rozpočtu 2015 o částku  

15mil. Kč, jako účelové investiční dotace na akci „výstavba tělocvičny – víceúčelové 

sportovní haly“ a neinvestiční dotace pro jednotku SDH ve výši 30 tis. Kč. Předseda FV 

informoval o rozpočtových navýšeních v rámci kapitol – kapitola zastupitelstva obcí a 

ostatní sociální péče, uvedených v přiložené tabulce. Úpravy rozpočtu byly schváleny. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 13/3 schváleno 

Pro: Dvořáková, Hagel, Jindřich, Kozel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová  
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4) Smlouva o zřízení věcného břemene s PPDistribuce 

Starosta informoval o návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost 

PPDistribuce, a.s.  k umístění plynárenského zařízení – STL plynovod na pozemku č. 

parc. 621/84 v k.ú. Dolní Měcholupy. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou 

úhradu ve výši 5 800,-Kč bez DPH. Zastupitelé smlouvu o zřízení VB schválili a pověřili 

starostu jejím podpisem. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 13/4 schváleno 

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

 

 

5) Výměna pozemků - záměr 

Předseda výboru územního rozvoje vysvětlil důvod žádosti na směnu pozemku č. parc. 

675/14 za část pozemku č. parc. 675/26 a 674/7 přiléhající k pozemku č. parc. 149 v k.ú 

Dolní Měcholupy a zřízení věcného břemene na pozemcích č. parc. 675/26 a 675/87 v k.ú. 

Dolní Měcholupy.  Důvodem je vybudování nového samostatného příjezdu k pozemku č. 

parc. 149 v k.ú. Dolní Měcholupy, narovnání majetkových vztahů a zachování stávajícího 

stavu (skříň pojistek pro veřejné osvětlení, zábrana proti parkování, vzrostlá zeleň) na 

pozemku č. parc. 675/14 v k.ú. Dolní Měcholupy. Zastupitelé souhlasí s navrhovaným 

záměrem a pověřují starostu a VÚR informováním žadatele a provedením záměru 

usnesení. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 13/5 schváleno 

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

 

 

6) Různé 

➢ Starosta  – termíny na zasedání ZMČ v roce 2016 

 

➢ Ing. Kozel - technická poznámka – pokud bude mít každý zastupitel před zasedáním 

položený návrh usnesení na stole, není třeba jej číst a je možné o něm hlasovat. 

Zastupitelé s tímto návrhem souhlasí.  

 

➢ Ing. Přibylová – dotaz na jednání týkající se místního označení v oblasti Malého Háje. 

Vyzvat investora, aby budovy byly pojmenovány místně – Dolní Měcholupy, současné 

označení je zavádějící, pokud označují „Bytové domy – Štěrboholy“ stojící na k.ú. Dolní 

Měcholupy.  

Mgr. Pavel – můžeme pouze napsat dopis, což asi nepomůže nebo podat žalobu s nejistým 

výsledkem.  

Ing. Kozel – několik obyvatel Malého Háje by mohlo podat žalobu s tím, že bylo uvedeno 

v omyl zavádějící informací.  

 

➢ Starosta – odvolává dosavadní redakční radu a jmenuje novou redakční radu ve složení: 

Předsedkyně – Ing. Zdeňka Přibylová 

členové – Jana Hlavatá, Eva Matoušková a Ing. Václav Říha 

 

➢ Starosta – úklid rákosí v rybníčku Na Návsi, dotaz na Ing. Svobodu, kolik stálo v loňském 

roce vyčištění rybníčku, který nechali udělat obyvatelé domu Na Návsi – bude zjištěno. 

Investiční plán do budoucna je celková rekultivace rybníčku. 

  

➢ Starosta  - termín dalšího zasedání zastupitelstva 11.1.2016  
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Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.25 hodin 
 

Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 

 

 

Ověřovatelé:     

 

 

 

.........................................….                                                      ……............................….......     
     Gabriela Dvořáková       Ing. Karel Hagel, starosta

         MĆ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

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

     PhDr. Markéta Zimová 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 

 


