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Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy 

konaného dne 11. 1. 2016  

 

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

Vich, Jiří Voříšek, Markéta Zimová; Šárka Fořtová, Hana Trávníčková, Šárka Guzi (MP) + 

veřejnost 

Omluveni: Gabriela Dvořáková 

Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hod. 

 

PROGRAM:  1) Bezpečnostní situace v městské části 

2) Rozpočtové opatření 

 3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (s TSK hl. m. Prahy) 

 4) Odměna za výkon funkce člena zastupitelstva 

5) Prodloužení nájemní smlouvy s KOVOŠROT GROUP CZ, a.s. 

  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 Z. Přibylová a O. Vich. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

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

1) Bezpečnostní situace v městské části 

Místní okrskářka MP Š. Guzi podala informaci, o trestné činnosti v naší městské části za 

předešlý měsíc, která byla, krom dvou přestupků, nulová a informovala též o úmrtí všem 

dobře známého místního bezdomovce. Proběhla diskuse o dopravních přestupcích 

v podobě vjíždění do jednosměrek - ulic Parková, U Střediska, což je vždy v dopravní 

přetíženosti na Kutnohorské a Dolnoměcholupské. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 14/1  schváleno 

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

  

2) Rozpočtové opatření 

Předseda finančního výboru informoval o zvýšení rozpočtu, které proběhlo ještě v 

prosinci na rok 2015 na základě usnesení RHMP č. 3051 ze dne 8.12.2015, kterým 

schválilo poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu z MV ve výši 5 tis. Kč 

formou neinvestiční dotace určených na dokrytí výdajů za uskutečněný zásah jednotky 

SDH Dolní Měcholupy na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska 

HZS kraje mimo její územní obvod. Zastupitelé schválili zvýšení rozpočtu. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 14/2 schváleno 

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

 

3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s TSK hl. m. Prahy 

Starosta informoval o návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se 

společností TSK hl. m. Prahy, a.s.  k uložení optického kabelu do pozemků č. parc. 761, 

779/1, 727 a 55 v k. ú. Dolní Měcholupy v předpokládané délce trasy 57 bm. Zřízení 

služebnosti inženýrské sítě stavby pod označením „Telematický dohledový systém TDS“ se 

zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 5 700,-Kč bez DPH. Zastupitelé smlouvu o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti schválili a pověřili starostu jejím podpisem. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 1.                            UZ 14/3 schváleno 

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

Zdržel se: Vich  
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4) Odměny za výkon funkce člena zastupitelstva 

Tajemnice informovala o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstev, která vstupuje v platnost od ledna 2016. Toto nařízení vlády 

v platném znění upravuje odměny za výkon funkce členů zastupitelstev. Je navržena 

odměna neuvolněnému zástupci starosty ve výši 21.904 Kč, předsedům výborů a komisí 

ve výši 1.386 Kč, členům výborů a komisí ve výši 1.130 Kč a za funkci členů 

zastupitelstva ve výši 576 Kč. Ing. Kozel se nadále vzdává všech odměn plynoucích 

z funkce člena zastupitelstva, taktéž další členové zastupitelstva za sdružení NM. 

Zastupitelé schvalují odměny v navržené výši a tajemnice je pověřena zajištěním tohoto 

usnesení s platností od 11.1.2016.  

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 14/4 schváleno 

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

 

 

5) KOVOŠROT GROUP CZ, a.s.  

Starosta navrhl další prodloužení nájemní smlouvy se společností Kovošrot z důvodu 

nedokončeného jednání pracovní skupiny se zástupci Kovošrotu. Proběhla diskuse, po 

které vyplynul návrh na prodloužení nájemní smlouvy dalším dodatkem do 30.4.2016. 

Zastupitelé schválili prodloužení nájemní smlouvy. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 1.                            UZ 14/5 schváleno 

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

Zdržel se: Vich  

 

 

6) Různé 

 

➢ Starosta – informoval o dopisu z odboru školství MHMP ohledně záměru na změnu 

vyhlášky o spádovosti škol.  

 

➢ Starosta – vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ředitelku Základní školy Kutnohorská 

36, Praha 10 z důvodu výpovědi současné ředitelky, s termínem podání přihlášek do 

29.2.2016. Je třeba nominovat dva členy do konkursní komise za zřizovatele. Navrhuje 

PhDr. M. Zimovou a G. Dvořákovu. Proběhla diskuse, v rámci které jsou probírána 

jednotlivá kritéria zadaná v konkursním řízení. Při jednání konkursní komise pak posoudí 

přihlášky dle požadovaných kritérií. 

Ing. Kozel navrhuje svolat schůzku projednat podmínky přijetí nového ředitele ZŠ. 

Vyhlášené konkursní řízení bude zveřejněno na webových stránkách institucí a v dalších 

informačních médiích. 

 

➢ Mgr. Jindřich – informace o územních řízení, 2x jsme se odvolali proti územnímu řízení  

společnosti Finep. Jedno SÚ MČ Praha 15 povolil a MČ se odvolala – řeší MHMP. S 

dalším řízením, které probíhá na ÚMČ Praha 15 nesouhlasíme, pokud bude rozhodnuto 

jinak, budeme se opět odvolávat k MHMP. 

 

➢ Ing. Přibylová – žádá o dojmenování dalšího člena rady za pana Ing. Říhu, který nepřijal 

členství v redakční radě, aby mohla rada pracovat. Proběhla diskuse o rozpočtu na 

vydávání Zpravodaje.  

 

➢ J. Voříšek – vzhledem k svému pracovnímu vytížení požádal o uvolnění z funkce velitele 

jednotky dobrovolných hasičů, kterou vykonával vedle funkce starosty Sboru 

dobrovolných hasičů. Novým velitelem Jednotky SDH bude Ondřej Kulhánek, zástupcem 

Jiří Voříšek. 
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➢ Starosta  - termín dalšího zasedání zastupitelstva 8.2.2016  

  

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.30 hodin 
 

Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 

 

 

Ověřovatelé:     

 

 

 

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

         MĆ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

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

     Ing. Otakar Vich 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 

 


