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Zápis z mimořádného 20. zasedání Zastupitelstva Městské části  

Praha - Dolní Měcholupy konaného dne 27. 6. 2016  

 

Přítomni: Gabriela Dvořáková (NM), Karel Hagel (ODS), Jiří Jindřich (ODS), Zbyněk Kozel 

(NM), David Pavel (NM), Zdeňka Přibylová (HPP), Otakar Vich (NM), Jiří Voříšek (ODS), 

Markéta Zimová (ODS); Šárka Fořtová (tajemnice úřadu) + veřejnost 

 

Zasedání bylo zahájeno v 17.35 hod. 

 

PROGRAM:  1) Informace o jednání se společností Euro Park Praha, a.s. 

2) Různé 

   

Starosta přivítal přítomné na mimořádném 20. veřejném zasedání zastupitelstva městské části 

a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Seznámil přítomné s navrženým 

programem a dotázal se na doplnění programu. Mgr. Pavel navrhuje doplnění programu o 

další bod 2) Zpráva ze 4. zasedání kontrolního výboru 

Ing. Kozel – odůvodnil návrh dalších bodů 3) Odvolání starosty a místostarosty 

                4) Volba starosty a místostarosty 

Hlasováno o rozšířeném programu: pro 8, proti 0, zdržel se 1.                          

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

Zdržel se: Jindřich 

 

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 D. Pavel 

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

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

 

1) Informace o jednání se společností Euro Park Praha, a.s. 

Mgr.A. Jiří Jindřich za výbor územního rozvoje předložil zastupitelům podklad pro 

uzavření smluvního vztahu mezi MČ Praha – Dolní Měcholupy a společností Euro Park 

Praha, a. s., který vyplynul z jednání VÚR a společností EPP a.s.. Obsahem je převod 

pozemku pro MŠ a ZŠ za zvýhodněných podmínek ve prospěch MČ Praha – Dolní 

Měcholupy. Společnost EPP a.s. se zavázala k vytvoření technických opatření v lokalitě 

spočívající ve vybudování 1140 parkovacích stání, vybudování chodníku a pěších 

komunikací v lokalitě za podmínky zpět vzetí odvolání proti vydanému ÚR a slibu 

žádného legislativního procesu. Po diskusi vzali zastupitelé podklad na vědomí a souhlasí 

s ním jako s podkladem pro další jednání o uzavření smluvního vztahu mezi společností 

Euro Park Praha, a. s. a  MČ Praha – Dolní Měcholupy, pověřují VÚR a FV 

vypracováním smlouvy mezi společností Euro Park Praha, a. s. a  MČ Praha – Dolní 

Měcholupy. 

Návrh usnesení: 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- podklad pro uzavření smluvního vztahu mezi společností Euro Park Praha, a. s.    

  a Městskou částí Praha – Dolní Měcholupy  

II. SOUHLASÍ  

- s dokumentem jako podkladem pro konečná jednání o uzavření smluvního vztahu mezi  

  společností  Euro Park Praha, a. s. a Městskou částí Praha – Dolní Měcholupy  

III. POVĚŘUJE 

- výbor územního rozvoje a finanční výbor vypracováním smlouvy mezi společností Euro  

   Park Praha, a. s. a  Městskou částí Praha – Dolní Měcholupy 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 20/1  schváleno 

Pro: Dvořáková, Hagel, Jindřich, Kozel, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová 
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2) Zpráva ze 4. zasedání kontrolního výboru 

Předseda kontrolního výboru předložil všem členům zastupitelstva zprávu ze 4. zasedání 

KV konaného dne 20.6.2016, na programu byla kontrola zadání veřejných zakázek 

„Rekonstrukce vozovky v ulici Ke Školce“ a „Přístavba MŠ Dolní Měcholupy“. Předseda 

KV informoval o pochybnostech, zda-li výběrová řízení byla provedena v souladu se 

zákonem o veřejných zakázkách, zda-li nedošlo k porušení vnitřní směrnice MČ o 

zadávání veřejných zakázek a jestli nedošlo k porušení zákona o hlavním městě Praze. 

Dále informoval zastupitele, že informace o výběrových řízeních nebyla řádně zveřejněna 

na úřední desce MČ. Jednatel firmy ZAVOS, která procesovala zakázky malého rozsahu, 

Ing. Přikryl seznámil přítomné s regulérním postupem dle zákona o veřejných zakázkách. 

Proběhla diskuse, starosta uvedl, že nebylo třeba prodlužovat termín z důvodu potřeby 

přístavby pro nástup dětí do MŠ. Na dotaz Mgr. Pavla, zda-li ZAVOS zná vnitřní předpisy 

MČ, odpověděl Ing. Přikryl tak, že vnitřní předpisy MČ nezná a nezkoumal je. Zastupitel 

Ing. Kozel vznesl dotaz, zda-li lhůta 4 pracovních dnů pro podání kvalitní nabídky 

stavební firmy na stavební práce za 5 mil Kč dle tzv. slepého výkazu výměr je dostatečná. 

Ing. Přikryl odpověděl, že firmě ZAVOS se tato lhůta jeví jako dostatečná a není 

v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.  

 

Návrh usnesení: 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- zprávu ze 4. zasedání Kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy  

   konaného dne 20. 6. 2016 

II.  SOUHLASÍ  

- s návrhem kontrolního výboru, aby starosta MČ přerušil řízení veřejných zakázek,  

   tj. „Přístavba MŠ Dolní Měcholupy“ a „Rekonstrukce vozovky Ke Školce“ do doby  

   řádného vysvětlení a objasnění sporných bodů zadávacího řízení a aby o tomto kroku  

   byly informováni jednotliví uchazeči 

- s návrhem kontrolního výboru, aby starosta MČ nechal řádně prozkoumat stanovení  

   výše ceny veřejných zakázek a také vyhlášení zadávacích podmínek vč. Následného  

    řízení a poskytnutých krátkých lhůt pro podání nabídek, a to specialistou na stavebně- 

    technické provedení, resp. specialistou na výběrová řízní – nejlépe renomovanou  

    advokátní kanceláří. 

Zastupitelé poté přijali navržené usnesení, ve kterém souhlasí s návrhy kontrolního výboru 

uvedenými v zápise ze 4. zasedání KV dne 20.6.2016. 

 

Hlasováno: pro 5, proti 3, zdržel se 1.                                  UZ 20/2  schváleno 

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

Proti: Hagel, Jindřich, Voříšek 

Zdržel se: Zimová 

 

3) Odvolání starosty a místostarosty 

Ing. Kozel seznámil přítomné s neúspěšným koaličním vyjednávání mezi NM a ODS, 

které skončilo  návrhem na odstoupení zastupitelů za ODS a  snahou vyvolat předčasné 

volby, což by vedlo k nestabilitě a chaosu v městské části. Následně začali NM 

vyjednávat s HPP a dohodli se na koaliční smlouvě, kterou vzájemně podepsali. Z tohoto 

důvodu navrhl vzhledem k avizované politické nestabilitě zastupitelstva a s ohledem na 

změnu politického uskupení v MČ odvolání starosty a místostarosty a volbu nového 

starosty a místostarosty. Proběhla diskuse mezi zastupiteli – J. Jindřich prohlásil, že 

předčasné volby byly nápadem pana D. Pavla. D. Pavel uvedl, že pouze citoval zákon o 

hl.m.Praze, že pokud počet členů zastupitelstva klesne pod polovinu, je nutné 

zastupitelstvo rozpustit a požádat o vyhlášení mimořádných voleb. Tvrzení pana J. 

Jindřicha tak odmítl. Paní Z. Přibylová informovala ostatní zastupitele o povolebním 

vývoji spolupráce ODS a HPP, kdy byla uzavřena koaliční smlouva, ale ODS přestalo 
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podmínky spolupráce plnit. Paní Přibylová dále uvedla, že dle jejího názoru ODS 

nevypověděla koaliční smlouvu řádně, nesnažila se k smírčímu jednání a jednoduše 

přestala s HPP spolupracovat. 

 

Odvolání proběhlo tajným hlasováním.  

 

Bylo vydáno 9 hlasovacích lístků na odvolání starosty, komise ve složení: Z. Přibylová, J. 

Voříšek, D. Pavel spočítala hlasovací lístky a konstatovala, že PRO odvolání bylo 5 hlasů, 

PROTI byly 4 hlasy. Starosta Ing. Karel Hagel byl z výkonu své funkce starosty MČ 

odvolán. 

 

Bylo vydáno 9 hlasovacích lístků pro odvolání zástupce starosty. PRO odvolání bylo 5 

hlasů, PROTI byly 4 hlasy. Zástupce starosty Mgr.A. Jiří Jindřich byl z výkonu své 

funkce zástupce starosty MČ odvolán.        

 UZ 20/3  schváleno         

 

4) Volba starosty a zástupce starosty MČ Praha – Dolní Měcholupy 

Proběhl tajný způsob volby starosty a místostarosty. 

Ing. Kozel navrhl jako kandidáta  na starostu Ing. Otakara Vicha,  Ing. Hagel navrhl PhDr. 

Markétu Zimovou. Došlo k provedení volby vložením upravených hlasovacích lístků do 

hlasovací urny. Po ukončeném hlasování komise vyhodnotila výsledek a seznámila 

přítomné s výsledkem volby: 

Počet přítomných členů ZMČ 9, odevzdaných lístků v tajném hlasování 9. Výsledek 

hlasování pro Ing. Otakara Vicha 5 hlasů, pro PhDr. Markétu Zimovou 4 hlasy. 

Ing. Otakar Vich byl zvolen starostou Městské části Praha – Dolní Měcholupy. 

 

Ing. Kozel navrhl jako kandidáta na zástupce starosty Ing. Zdeňku Přibylovou, jiný návrh 

nebyl.  Poté komise vyhodnotila a seznámila přítomné s výsledkem volby: 

Počet přítomných členů ZMČ 9, odevzdaných lístků v tajném hlasování 9. Výsledek 

hlasování pro Ing. Zdeňku Přibylovou 5 hlasů, pro Mgr.A. Jiřího Jindřicha 1 hlas. 

Ing. Zdeňka Přibylová byla zvolena zástupcem starosty Městské části Praha – Dolní 

Měcholupy.  

UZ 20/4  schváleno 

 

Ing. Karel Hagel podává rezignaci na svůj mandát zastupitele MČ a předává novému 

starostovi vedení zasedání ZMČ. 

 

Nový starosta děkuje za projevenou důvěru a ujímá se vedení zasedání. 

 

5) Různé 

 

➢ J. Voříšek navrhuje odvolanému starostovi odstupné ve výši šesti odměn, tj. za každé 

ukončené funkční volební období. Zastupitelé žádají finanční výbor o provedení 

případných rozpočtových změn potřebných k vyplacení odstupného a tajemnici připravit 

potřebný návrh usnesení. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 20/5  schváleno 

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

 

➢ Ing. Ing. Kozel děkuje bývalému starostovi za přínos pro městskou část, byl nejdéle 

sloužícím pražským starostou, snad i českým starostou – 26 let. 

 

➢ Mgr. Pavel děkuje odvolanému starostovi a za dlouhé působení a navrhuje udělení 

čestného občanství a ceny Městské části Praha – Dolní Měcholupy.  
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JUDr. Kozlová se za stranu ČSSD přidává k návrhu udělení čestného občanství a ceny 

MČ. 

Navrženo usnesení se schválením udělení čestného občanství a ceny MČ Praha – Dolní 

Měcholupy Ing. Karlu Hagelovi v termínu 4.9.2016, kdy proběhne každoroční „Setkání za 

školou“ 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1.                            UZ 20/6  schváleno 

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

Zdržel se: Hagel 

 

➢ Ing. Přibylová děkuje starostovi za starousedlíky, vždy ho podporovali a bude se z jeho 

práce těžit nadále 

 

➢ Mgr.A. Jindřich děkuje starostovi a přál by si, aby panovala mezi občany důvěra 

 

➢ zastupitelé i občané děkují odvolanému starostovi 

 

➢ Ing. Hagel informuje o žádosti SDH Dolní Měcholupy o poskytnutí finančního příspěvku 

na přípravu a reprezentaci SDH na Mistrovství ČR v požárním sportu v Brně.  

Zastupitelé souhlasí s poskytnutím daru ve výši 20 tis. Kč  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 20/7  schváleno 

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

 

➢ Ing. Hagel – žádost o proplacení nevyčerpané dovolené 

 Zastupitelé souhlasí s proplacením nevyčerpané dovolené  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 20/8  schváleno 

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

 

➢ Mgr.A. Jindřich – pokládá funkci předsedy stavební komise 

Starosta bere na vědomí. 

 

➢ Ing. Miksánková – předkládá písemné otázky paní D. Konrádové 

 1.  Je komunikace v ulici Ke Slatinám něčí soukromé parkoviště? 

 2. Má společnost Attl s.r.o. nějakou žádost na Úřadu ohledně rozšíření užívání     

      komunikace ulice Ke Slatinám? 

Starosta – bude písemně odpovězeno. 

 

➢ Starosta  - termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva je 12.9.2016 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.45 hodin 

 

Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 

 

Ověřovatelé:     

 

.........................................….                                                      ……............................….......     
            Jiří Voříšek           Ing. Otakar Vich, starosta

         MĆ Praha – Dolní Měcholupy 

 

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

      Mgr. David Pavel 

 

 

 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 


