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Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy 

konaného dne 9. 5. 2016  

 

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

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

Trávníčková, Jana Hlavatá, Alena Kadlecová, Šárka Guzi (MP), M. Ferkl + veřejnost 

 

Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hod. 

 

PROGRAM:  1) Bezpečnostní situace v městské části 

2) Představení ředitele ZŠ 

 3) Účetní závěrka MČ za rok 2015 

4) Závěrečný účet MČ za rok 2015 

5) Hospodaření MČ za 1. čtvrtletí 2016 

6) Rozpočtové úpravy 

7) Dotace 

8) Ceník inzerce 

  9) Různé 

   

Starosta přivítal přítomné na řádně svolaném 18. veřejném zasedání zastupitelstva městské 

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

a dotázal se na pozměňovací návrhy.  

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

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání byli navrženi M. Zimová a D. Pavel. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

Pro: Dvořáková, 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 

měsíc duben 2016. Na části katastru spadající pod Hostivař se udály 2 trestné činy 

(vloupání do garáže a požár kontejneru) a na části katastru spadající pod MOP Uhříněves 

došlo ke 3 trestným činům -  2x vloupání do motorového vozidla, 1x na zahradu RD, kde 

došlo k odcizení pneumatik.  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 18/1  schváleno 

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

  

2) Představení ředitele ZŠ 

Ve dnech 12. a 13.4.2016 proběhlo konkursní řízení na ředitelku/ředitele Základní školy 

Praha 10, Kutnohorská 36, Dolní Měcholupy. Jako vhodní byli konkursní komisí vybráni 

3 uchazeči, z nichž byl jmenován Mgr. Miroslav Ferkl, kterého  pan starosta představil a 

předal mu slovo. Mgr. Ferkl seznámil přítomné se svým profesním životopisem a vizí. 

Ing. Kozel – pozval pana ředitele na finanční výbor. PhDr. Zimová pozvala pana ředitele 

na schůzku Školské rady.  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 18/2  schváleno 

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

 

3) Účetní uzávěrka za rok 2015 

Předseda finančního výboru Ing. Kozel poznamenal, že materiály k tomuto bodu byly 

řádně vyvěšeny a rozeslány a informoval o hospodaření městské části a příspěvkových 

organizací za předešlý rok 2015. Hospodaření mateřské školy skončilo s přebytkem ve 

výši 286.414,85 Kč  a základní školy s přebytkem ve výši 200.991,27 Kč. Finanční výbor 

doporučil převedení přebytku hospodaření mateřské školy ve výši 250.396,-Kč na účet 

městské části a částky 36.018,65Kč do fondu odměn mateřské školy, převedení přebytku 
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hospodaření základní školy ve výši 56.653,-Kč na účet městské části a částky 

144.337,96Kč do fondu rezerv základní školy. Finanční výbor navrhl navýšení příjmové i 

výdajové strany rozpočtu o částku 307.049,- Kč, na výdajové straně v položce Rezerva.  

Vysvětlil výsledek hospodaření MČ ve výši 27 194 tis. Kč, z nich je použitelných 7 mil. 

Kč a zbytek je účelově vázán na investiční akce MČ – přístavba MŠ a dostavba 

tělocvičny. Starosta přečetl navržené usnesení a požádal o hlasování. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 18/3  schváleno 

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

 

4) Závěrečný účet za rok 2015 

Předseda finančního výboru konstatoval, že závěrečný účet městské části a zpráva o 

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 byly řádně vyvěšeny a finanční výbor 

doporučil ke schválení. Závěrečný účet za rok 2015 byl schválen bez výhrad.  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                   UZ 18/4  schváleno 

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

 

5) Hospodaření za 1. čtvrtletí 2016 

Předseda finančního výboru podal komentář k předloženým tabulkám a informoval o 

hospodaření za první čtvrtletí letošního roku městské části i příspěvkových organizací. 

Hospodaření probíhá dle očekávání.  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 18/5 schváleno 

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

 

6) Rozpočtové úpravy 

Informace o předložených rozpočtových úpravách, provedených starostou městské části 

z pověření zastupitelstva - zvýšení rozpočtu na rok 2016 na základě usnesení ZHMP č. 

14/25 ze dne 25.2.2016 o poskytnutí podílu z obdrženého odvodu z VHP ve výši 47 tis. 

Kč určených na podporu činností sportovní výchovy mládeže, sport, kulturu, školství, 

zdravotnictví a sociální oblast. Zastupitelé dále vzali na vědomí a schválili, že ZHMP 

usnesením č. 15/24 ze dne 31.3.2016 schválilo ponechání nevyčerpaných účelových 

prostředků poskytnutých MČ v roce 2015 na investiční akce (Rozšíření MŠ a Výstavbu 

tělocvičny-víceúčelové haly) v celkové výši 19.357 tis. Kč. Na základě usnesení ZHMP č. 

15/1 ze dne 31.3.2016 byla městské části poskytnuta účelová dotace ve výši 10 tis. Kč na 

zkoušky ZOZ pro zaměstnance úřadu. Dále byl zvýšen rozpočet na rok 2016 v kapitole 

školství dle usnesení ZHMP č. 15/14 ze dne 31.3.2016 o poskytnutí neinvestiční dotace 

určené na mzdové náklady asistentů pedagoga, ve výši 238,5 tis. Kč, z toho pro mateřskou 

školu dotace ve výši 95,4 tis Kč a základní školu ve výši 143,1 tis. Kč. Dále vzali na 

vědomí a schválili rozpočtovou úpravu – navýšení položky 5222 (Neinvestiční dotace 

organizaci) v kapitole TV činnost z položky Rezerva ve výši 70 tis. Kč. Usnesení 

schváleno. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 18/6  schváleno 

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

 

7) Poskytnutí dotace 

Zastupitelé byli informováni o dvou podaných žádostech SK Dolní Měcholupy o dotaci 

z rozpočtu městské části na rok 2016. Jedna se týká žádosti o dotaci ve výši 30.000,- Kč 

na svou činnost a další žádost je o dotaci ve výši 12.000,-Kč na připravovanou fotbalovou 

akci „Turnaj ulic“. Zastupitelé schválili poskytnutí dotací v plné výši a starosta byl 

pověřen podpisem veřejnoprávních smluv ve znění schváleném USN 16/5 ze dne 

14.3.2016. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 18/7  schváleno 

Pro: Dvořáková, Hagel, Jindřich, Kozel, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová  
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8) Ceník inzerce 

Byl předložen ceník inzerce, umísťované na vyžádání ve Zpravodaji MČ Praha – Dolní 

Měcholupy. Ceník bude zveřejněn v chystaném čísle Zpravodaje a bude mít účinnost od 

1.7.2016.  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 18/8  schváleno 

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

 

9) Různé 

 

➢ Mgr. Jindřich – přečetl vyjádření k dotazům, které byly položeny písemnou formou na 

předešlém zasedání zastupitelstva MČ dne 11.4.2016: 

 
1. Paní Přibylová (HPP) nebyla odvolána na můj návrh, ale odvolání paní Přibylové navrhl 

jako řešení pan starosta, poté co jsem ho informoval o situaci ve stavební komisi a odmítl 
jsem v komisi nadále fungovat. 

2. Stavební komise je poradním orgánem starosty, který si starosta zřizuje podle svého 
uvážení, tak aby se mohl snáze vyjadřovat a činit rozhodnutí v otázkách týkajících 
stavební problematiky obce. Členy stavební komise jmenuje starosta na základě svého 
vlastního uvážení. Pro členství není nikterak podstatná politická příslušnost členů. Proto je 
možné zaměnit člena HPP za člena ODS. 

3. Stavební komise se v roce 2016 nesešla. Z počátku byla vyjádření odhlasována „per 
rollam“ prostřednictvím emailu. Následně, protože byla komise kvůli sporům nefunkční, 
převzal odpovědnost za rozhodování věcí stavební komise pan starosta.  

4. Působení pana Karla Attla ve stavební komisi by nebylo v rozporu s jejími principy. Člen 
komise se v případě střetu zájmů může zdržet hlasování. 

5. V současné době je stavební komise čtyřčlenná ve složení J. Jindřich, J. Voříšek, L. Kuba  
a T. Choděra. Doplnění nového člena je plně v kompetenci starosty. 

6. Jelikož nepanuje shoda o tom, zda mají být informace ze stavební komise zveřejnovány, 
budou zápisy a jednací řád prozatím z webové stránky odstraněny do ujasnění této 
problematiky. 

7. Zápis z jednání mezi občany ulice Ke Slatinám a firmou Attl a spol. byl upraven a doplněn 
o požadované pasáže. 

 

Odpověď bude odeslána písemnou formou včetně upraveného zápisu.  

 

➢ Mgr. Jindřich – za VÚR – probíhají jednání s firmou FINEP, která nabízí jako jednu ze tří 

alternativ stavební pozemek na školu. O tom, zda tuto nabídku přijmeme nebo ještě 

dohodneme další podmínky, o tom intenzivně jednáme.  

 

➢ Ing. Přibylová – ohrazuje se proti tomu, že komise nefungovala a že Mgr. Jindřich 

požádal starostu o její odvolání kvůli tomu, že komise nefungovala. Komise nefungovala 

z důvodu nesvolání řádného zasedání k odsouhlasení jednacího řádu, ve kterém by bylo 

jednoznačně dáno, jakým způsobem se zveřejňují zápisy. Komise neměla řádné zasedání 

ani řádně odsouhlasený jednací řád. 

Mgr. Jindřich – jednací řád byl odsouhlasen, je o tom zápis, který byl schválen.  

Ing. Přibylová – není podepsaný a uveřejnil se nepodepsaný jednací řád.  

Mgr. Jindřich – JŘ byl schválen, nikde není uvedeno, že musí být zveřejněn podepsaný. 

Nicméně zveřejňovat již nic nebudeme, stáhneme je, pokud jsou s tím problémy. 

Ing. Přibylová – to je v kompetenci předsedy stavební komise a starosty 

 Mgr. Pavel – zápisy se mohou, ale nemusí zveřejňovat s ohledem na zveřejňované 

informace vzhledem k ochraně osobních údajů.  

Proběhla diskuse na způsob zveřejňování. 

 

 

 



 4 

 

Paní Konrádová – na webu je zveřejněn jednací řád stavební komise, kterým se stavební 

komise neřídí. Domnívá se, že účelově byly později zveřejněny zápisy týkající se jednání 

o firmě Attl a spol. Z jakého důvodu to bylo dáno zpětně? 

Mgr. Jindřich – nebylo to účelové, bylo to na vyžádání Ing. Přibylové. 

Ing. Přibylová – ohrazuje se, toto nevyžadovala, chtěla jen uvést do pořádku jednací řád a 

zápisy. Nepřála si uveřejnění a žádala o stažení. 

Paní Konrádová – požaduje písemnou odpověď na dotazy položené na minulém zasedání 

Mgr. Jindřich – ohledně zveřejňování učiníme rozhodnutí 

 

➢ Ing. Miksánková – v zápise stavební komise ze dne 4.12.2015 bylo uvedeno, že stavební 

komise vydá postup pro jednotlivé případy stavebních činností určený občanům městské 

části. Kdy bude možno do postupu nahlédnout?   

Mgr. Jindřich - postup je připraven a bude zveřejněn. Čekalo se na stabilizování situace ve 

stavební komisi. 

 

➢ Starosta  - termín dalšího zasedání zastupitelstva 13.6.2016  

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.12 hodin 

 

 

Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 
 

 

Ověřovatelé:     

 

 

 

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

         MĆ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

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

         Mgr. David Pavel 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 
 


