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Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy 

konaného dne 8. 2. 2016  

 

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

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

Trávníčková, Šárka Guzi (MP) + veřejnost 

 

Zasedání bylo zahájeno v 17.33 hod. 

 

PROGRAM:  1) Bezpečnostní situace v městské části 

2) Rozpočet na rok 2016 a rozpočtový výhled do roku 2021 

 3) Rozpočtová opatření - pověření 

 4) Návrh na změnu územního plánu 

  5) Různé 
   

Starosta přivítal přítomné zastupitele na řádně svolaném 15. 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 D. Pavel a J. Voříšek. 

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

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

 
 

1) Bezpečnostní situace v městské části 

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

měsíc leden t.r., kdy došlo k pěti vloupání do motorového vozidla, třem vloupáním do 

objektů, byly uloženy 4 blokové pokuty a 1x újezd od čerpací stanice bez zaplacení. 

Podotkla, že v loňském roce bylo vyřešeno 183 přestupků, uděleno 99 domluv a vybráno 

na blokových pokutách 10.600,-Kč. Shrnutí jejich činnosti je ve Zprávě o činnosti 

strážníků MP v MČ Praha – Dolní Měcholupy za rok 2015, která je k nahlédnutí u 

starosty. Dále Š. Guzi apeluje na zastupitele a občany, pokud něco uvidí, dozvědí se, atd., 

aby strážníky informovali. Dále proběhla diskuse ohledně ohňostrojů, které jsou 

vyhláškou hl. m. Prahy povoleny pouze 1. ledna a 31. prosince. Informace bude 

zveřejněna ve Zpravodaji. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 15/1  schváleno 

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

 

  

2) Rozpočet na rok 2016 a rozpočtový výhled do roku 2021 

Předseda finančního výboru informoval o návrhu rozpočtu na rok 2016, který byl řádně 

vyvěšen na úřední desce ve dnech 21.1.2016 až 8.2.2016 a vytvořen na základě dotačních 

vztahů k městským částem schválených Usnesením ZHMP č. 12/1 dne 17.12.2015 (Rozpočet 

hl. m. Prahy na rok 2016). V době vyvěšení nebyly zaznamenány žádné připomínky. 

Rozpočet je vyvážený, s příjmy a výdaji ve výši 32.124 tis. Kč. Rozpočet zdaňované činnosti 

na rok 2016 s výnosy ve výši 4.284 tis. Kč a náklady ve výši 827 tis. Kč.  

D. Pavel – dotaz na položkový rozpis kapitoly TV činnost - vybavení tělocvičny. Proběhla 

diskuse i o výhledu rozpočtu do roku 2021, který okomentoval předseda FV. Pan Vich navrhl 

rozdělit usnesení na dvě části - hlasovat zvlášť o rozpočtu na rok 2016 a zvlášť o 

rozpočtovém výhledu. Po diskusi návrhová komise souhlasí s rozdělením na dvě usnesení a 

Z. Kozel přečetl usnesení se schválením rozpočtu na rok 2016: 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1.                                 UZ 15/2/A schváleno 

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

Zdržel se: Pavel 
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Starosta přečetl navržené usnesení se schválením rozpočtového výhledu do roku 2021: 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 4.                                 UZ 15/2/B schváleno 

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

Zdržel se: Pavel, Přibylová, Vich, Zimová 

 

3) Rozpočtová opatření - pověření 

Předseda finančního výboru zdůvodnil návrh k pověření starosty k provádění 

rozpočtových opatření při přijetí účelových a neúčelových dotací. Zastupitelé schválili 

navržené pověření. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 15/3 schváleno 

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

 

4) Návrh na změnu územního plánu 

Předseda výboru územního rozhodování informoval o opětovné žádosti na změnu 

Územního plánu hl. m. Prahy na parc. č. 634/1 v k.ú. Dolní Měcholupy, která byla již 

schválena USN 2/10 z 11.12.2006. Je požadována změna u části pozemku o rozloze cca 

625m2 změnu z funkčního využití PSZ – sady a zahrady na OB – čistě obytné. Dotaz D. 

Pavla na důvod opětovného schvalování – požadavek MHMP. Po diskusi zastupitelstvo 

MČ potvrzuje souhlas se změnou územního plánu a pověřuje VÚR postoupením žádosti 

na odboru územního rozvoje MHMP následným hlasováním. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 2.                            UZ 15/4 schváleno 

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

Zdržel se: Dvořáková, Jindřich 

 

5) Různé 

 

➢ Starosta – informoval o veřejném jednání Školské rady, které je svoláno na 17.2.2016 od 

18 hodin do budovy Hasičské zbrojnice 

 

➢ PhDr. Zimová – připravila kritéria pro hodnocení ředitele školy, která budou předložena 

 

➢ Starosta – jmenuje členem Redakční rady pro vydávání Zpravodaje Mgr. Davida Pavla 

 

➢ Ing. Dubecký –  několik problémových věcí: 

-  bezdomovci na pozemcích při dráze, kde se nachází několik stanů, žádá řešení  

Starosta – situaci s bezdomovci se řeší s pomocí městské policie 

 - psí výkaly na chodnících i dětském hřišti při Dolnoměcholupské  

Starosta - velký nešvar majitelů psů, zdůrazní se ve Zpravodaji, dohled okrskářů MP 

       - dopravním značením nebo alespoň zrcadlo na rohu ulic U Přejezdu - U Šumavy, kde  

         dochází často k dopravním konfliktům               

Starosta -  bude podána žádost na odbor dopravy ÚMČ Praha 15 

 

➢ Paní Konrádová – dotaz pokročení žádosti ve věci umístění dopravní značky „Zákaz 

vjezdu nákladních vozidel“ do ulice Ke Slatinám 

Mgr. Jindřich – byla odeslána žádost na odbor dopravy ÚMČ Praha 15 

➢ - žádá zaslání kopie podané žádosti, e-mailem  

 

➢ Ing. Miksánková –  požaduje svolání společné schůzky se zastupiteli městské části a 

zástupcem společnosti Továrny na stroje - Attl a spol., s.r.o., aby byla projednána další 

činnost firmy. Již dříve bylo apelováno na schůzku, ale žádná se nekonala. Na základě 

dotazu na HS byla informována, že nebyl povolen noční provoz továrny, ale ten je a 

způsobuje vibrace, při kterých se nedá spát. Pracují téměř 7 dnů v týdnu až 24 hodin 



 3 

denně. S tímto provozem v žádném případě nesouhlasí a neměnila jej ani pokuta. Nebrání 

podnikání panu Attlovi, ale žádá o dodržování pravidel a předpisů. 

 

➢ Ing. Kozel – co je předmětem schůzky? Konkrétní porušení jsou třeba řešit na příslušných 

institucích, svolané místní šetření stavebním úřadem, hygienou či živnostenským úřadem. 

Městská část nemá potřebné kompetence, pravomoc. 

➢ Na postup hygieny je možné si stěžovat jejímu nadřízenému orgánu.  

 

➢ Paní Čadilová – řeší černou stavbu u hasičárny, stavba je stále využívána, vjíždějí tam 

kamiony 

 

➢ Paní Konrádová – podají žádost s reakcemi od příslušných orgánů sdružení Naše 

Měcholupy 

 

➢ Starosta – závěr diskuse, bude svolána schůzka zastupitelů, zástupců firmy Attl a spol. s.r. 

a dotčenými občany 

 

➢ Starosta – rozdán návrh kroniky zastupitelům k připomínkování  

 

➢ Starosta  - termín dalšího zasedání zastupitelstva 14.3.2016  

  

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.07 hodin 
 

Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 

 

 

Ověřovatelé:     

 

 

 

.........................................….                                                      ……............................….......     
     Mgr. David Pavel       Ing. Karel Hagel, starosta

         MĆ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

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

          Jiří Voříšek 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 

 


