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Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy 

konaného dne 11. 4. 2016  

 

Přítomni: Gabriela Dvořáková, Karel Hagel, Zbyněk Kozel, David Pavel, Zdeňka Přibylová, 

Otakar Vich, Jiří Voříšek, Markéta Zimová; Šárka Fořtová, Jana Hlavatá, Šárka Guzi (MP) + 

veřejnost 

Omluveni: Jiří Jindřich 

Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hod. 

 

PROGRAM:  1) Bezpečnostní situace v městské části 

2) Organizační řád ÚMČ 

 3) Statut Redakční rady 

4) KOVOŠROT GROUP CZ a.s. 

5) Dotace 

  6) Různé 

   

Starosta přivítal přítomné zastupitele na řádně svolaném 17. veřejném zasedání zastupitelstva 

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

 a dotázal se na pozměňovací návrhy. Pan Vich navrhl přejmenovat bod 3) na Statut 

Zpravodaje MČ Praha – Dolní Měcholupy. 

Do návrhové komise pro tvorbu usnesení ze zasedání je navržen K. Hagel a Z. Kozel. 

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání byli navrženi J. Voříšek a O. Vich 

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

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

 

 

1) Bezpečnostní situace v městské části 

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

měsíc březen 2016. V této době došlo na části katastru spadající pod MOP Uhříněves k 6 

trestným činům -  2x vloupání do motorového vozidla, 1x do objektu – firma, 2x odcizení 

kola a 1x ostatní. Na části katastru spadající pod Hostivař se udály 3 trestné činy  - 

odcizení vozidla, vloupání a sebevražda. Starosta informoval o zahájeném čištění 

komunikací a poděkoval paní Šárce Guzi za spoluúčast při vyklízení bezdomoveckého 

sídla u trati. Paní Guzi informovala, že z poslední rok v naší městské části bezdomovců 

nepřibylo, naopak ubylo. Starosta dále požádal městskou policii o součinnost – kontrolu 

při pálení čarodějnic v Malém Háji 30.4. až do 1.5. v parku u školy, kde se bude probíhat 

setkání pod májkou. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 17/1  schváleno 

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

  

2) Organizační řád ÚMČ 

Tajemnice informovala o úpravě Organizační řádu Úřadu MČ Praha – Dolní Měcholupy, 

potažmo žádosti o navýšení počtu zaměstnanců o 2 pracovní místa z důvodu posílení 

administrativní kapacity. Zastupitelé schválili navýšení a pověřili tajemnici zapracovat 

změny do Organizačního řádu ÚMČ. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 17/2  schváleno 

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

 

3) Statut Zpravodaje MČ Praha – Dolní Měcholupy 

Předsedkyně Redakční rady Zpravodaje MČ Ing. Přibylová předložila Statut Zpravodaje 

MČ Praha – Dolní Měcholupy, který byl následně schválen. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 17/3  schváleno 

Pro: Dvořáková, Hagel, Kozel, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová 
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4) KOVOŠROT GROUP CZ, a.s.  

Starosta navrhl po dohodě s pracovní skupinou další prodloužení nájemní smlouvy se 

společností Kovošrot z důvodu nedokončeného jednání pracovní skupiny se zástupci 

Kovošrotu. Prodloužení nájemní smlouvy bude dalším dodatkem do 30.9.2016. 

Zastupitelé schválili prodloužení nájemní smlouvy. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 1.                                  UZ 17/4  schváleno 

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

Zdržel se: Vich 

  

 

5) Poskytnutí dotace 

Zastupitelé byli informováni o podané žádosti SK Dolní Měcholupy o dotaci z rozpočtu 

městské části na rok 2016 na svou činnost ve výši 150.000,-Kč. Zastupitelé schválili 

poskytnutí dotace v plné výši a starosta byl pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy ve 

znění schváleném USN 16/5 ze dne 14.3.2016. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 17/5  schváleno 

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

 

 

6) Různé 

 

➢ G. Dvořáková – dotaz na výběrové řízení na přístavbu mateřské školy 

starosta – po dodavateli projektu byly požadovány doklady pro výběr dodavatele. Firma, 

která by měla pořádat výběr dodavatele, shledala podklady za nedostatečné. Jsme 

v jednání s Ing. Podlipným o dopracování podkladů k výběrovému řízení. 

 

➢ PhDr. Zimová – dotaz na kontakt na mediátora, který byl v základní škole na mediační 

schůzce 

starosta – kontakt zajistí, dále informoval o konkursním řízením v následujících dnech. 

 

➢ Ing. Miksánková – 11.3.2016 se konala schůzka, která je v zápise nazvaná „Smírčí 

jednání“, za účasti občanů, zastupitelů a zástupců firmy Attl a spol. - Továrna na stroje, 

z které dostali občané zápis až po urgenci dne 8.4.2016 z druhé ruky. Upozorňuje, že by 

chtěli zápis doplnit o body předané písemně (v příloze zápisu) 

Ing. Vich – předseda Mgr. Jindřich zápis vypracoval 21.3.2016 

 

➢ Ing. J. Attl – cítí se poškozen jak osobně tak profesně. Jméno je v Dolních Měcholupech 

historicky známé a je neprávem skloňováno na všech místech. Záleží mu na zklidnění 

situace způsobené výrobní činností továrny, osvětluje situaci, že dává veškeré věci do 

pořádku. 

 

➢ Paní Konrádová – dle zákona se žádá o povolení, pak staví  

 

➢ P. Veselý – pan Attl říká pravdu, ale dělá to obráceně – nejdříve staví, pak žádá. Je 

s panem Attlem v kontaktu, pokud nastane problém s nočním hlukem, okamžitě volá. 

 

➢ Ing. Miksánková – předává podepsaný písemný požadavek na doplnění do zápisu: 
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➢ Ing. Kozel – problémy továrny Attl a spol. jsou věcí stavebního úřadu ÚMČ Praha 15, 

stavební komise je věcí starosty, jako jeho poradní orgán 

 

➢ Ing. Kozel – navrhuje, aby zastupitelstvo přijalo usnesení – doporučení, aby při obsazení 

členů stavební komise vzal v úvahu možnost střetu zájmů, v kterém se potencionálně 

nachází pan Karel Attl 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 2                                  UZ 17/6  schváleno 

Pro: Dvořáková, Kozel, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek 

Zdržel se: Hagel, Zimová 

 

➢ J. Attl – veškeré stížnosti učiněné na Magistrátě HMP byly Magistrátem zamítnuté 

 

➢ Paní Konrádová – dotaz na zasedání stavební komise v posledních měsících, zveřejňování 

zápisů 

starosta – odpoví písemně Mgr. Jindřich 

 

➢ Ing. Kozel – komise nemusí existovat, starosta může rozhodnout sám 

 

➢ Ing. Přibylová – žádá stažení jednacího řádu a zápisů stavební komise z webových stránek 

 

➢ Starosta  - termín dalšího zasedání zastupitelstva 9.5.2016  

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.30 hodin 
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Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 
 

 

Ověřovatelé:     

 

 

 

.........................................….                                                      ……............................….......     
     PhDr. Marketa Zimová      Ing. Karel Hagel, starosta

         MĆ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

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

         Ing. Otakar Vich 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 
 


