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Zápis z mimořádného 21. zasedání Zastupitelstva Městské části  

Praha - Dolní Měcholupy konaného dne 11. 7. 2016  

 

Přítomni: Jiří Jindřich (ODS), Zbyněk Kozel (NM), Zdeňka Přibylová (HPP), Lucie Sobková 

(ODS), Otakar Vich (NM), Markéta Zimová (ODS); Šárka Fořtová (tajemnice úřadu) + 

veřejnost 

Omluveni: Gabriela Dvořáková (NM), David Pavel (NM), Jiří Voříšek (ODS) 

Zasedání bylo zahájeno v 17.37 hod. 

 

PROGRAM:  1) Složení slibu  

2) Odměny neuvolněným zastupitelům 

 3) Odstupné   

  4) Různé 
   

Starosta přivítal přítomné zastupitele na mimořádném 21. veřejném zasedání zastupitelstva 

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

do návrhové komise pro tvorbu usnesení ze zasedání navrhl M. Zimovou, O. Vicha. 

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání byli navrženi: J. Jindřich, Z. Kozel 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Pro: Jindřich, Kozel, Přibylová, Vich, Zimová 
 

1) Složení slibu 

Po písemné rezignaci odvolaného starosty Ing. Karla Hagela, který na předešlém zasedání 

rezignoval na mandát člena zastupitelstva a rezignaci pana Karla Attla na svůj mandát, jako 

náhradníka, nastupuje na uvolněný mandát, v souladu s § 56 odst. 1 zák. 491/2001 Sb., paní 

Lucie Sobková, jako náhradník za volební stranu ODS. Paní Sobková svým podpisem 

stvrdila slib a obdržela osvědčení o nastoupení do funkce členky ZMČ. 

 

2) Odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 

Starosta informoval o nároku na odměny dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách 

za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění. Výši odměn za výkon funkce 

neuvolněného člena zastupitelstva - neuvolněného starosty a neuvolněné zástupkyně 

starosty, schvaluje zastupitelstvo městské části. Odměna neuvolněnému starostovi je 

navržena v maximální výši 28.001 Kč a zástupci starosty v maximální výši 25.437 Kč.  

Dotaz Mgr.A. Jindřicha – jak budou zastávat své funkce, pokud jsou oba neuvolnění? 

Starosta - zařídí si čas, jak bude potřeba, bude na úřadě každou středu od 15 hodin a 

místostarostka Ing. Přibylová bude každé pondělí od 14 hodin, jinak na telefonu nebo e-

mailu. Starosta požádal o hlasování navrženého usnesení. 

Hlasováno: pro 3, proti 3, zdržel se 0.             Navržené usnesení nebylo schváleno. 

Pro: Kozel, Přibylová, Vich 

Proti: Jindřich, Sobková, Zimová 

 

3) Odměna po skončení funkčního období 

Zastupitelé vzali na vědomí a souhlasí s poskytnutím tří měsíčních odměn dle § 87 odst. 4 

Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších změn a doplňků, odvolanému starostovi Ing. Karlu 

Hagelovi s tím, že budou vypláceny postupně ve třech následujících měsících. Tajemnice 

je pověřena zajištěním tohoto usnesení. 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 21/1  schváleno 

Pro: Jindřich, Kozel, Přibylová, Sobková, Vich, Zimová 
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4) Různé 

 

➢ Mgr.A. Jindřich – zda byl osloven advokát, který bude posuzovat výběrové řízení 

Starosta – ano, již byl osloven a vyjádření bude co nejdříve.  

  

➢ PhDr. Zimová – podařilo se připojit základní školu do Místního akčního plánu (MAP), 

jedná se o akční plány zaštítěné EU – strukturálními a investičními fondy, Operační 

program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Materiály jsou předány starostovi a bude se o nich 

diskutovat. MAP - dotace z fondů EU na oblast školství – inkluze, podpora předškolního 

vzdělávání, atd. 

 

➢ PhDr. Zimová – v souvislosti se zavedením povinnosti předškolního vzdělávání vznikne 

nová OZV hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol, vytyčení spádovosti.  

Podoba a struktura bude vycházet z již existující OZV HMP o školských obvodech 

základních škol. Podklady za MČ zaslat na MHMP do 31.8.2016.  

Ing. Kozel – zjistit, jak se bude řešit převis kapacity MŠ – předškolních dětí i mladších 

- konzultovat na MHMP, co je míněno „kapacitou“ 

 

➢ Mgr.A. Jindřich – žádá o zvážení zastoupení členů v kontrolním výboru a výboru 

územního rozvoje v proporcionálním poměru stran v ZMČ 

 

➢ Mgr.A. Jindřich – připomínkuje zápis z předešlého mimořádného zasedání, v bodě 

odvolání starosty a zástupce starosty je uvedeno, že proběhla diskuse, ale není uvedeno: 

„J. Jindřich uvedl, že důvodem politické neshody byl návrh strany Naše Měcholupy na 

případné odvolání tajemníka, s čímž ODS nesouhlasila.“  a žádá o doplnění zápisu ze dne 

27.6.2016 

 

➢ Starosta – ve středu 13.7.2016 se zúčastní jednání se zástupci společnosti ROPID ohledně 

autobusových linek a případnému upravení v naší městské části 

 

➢ Mgr.A. Jindřich – na programu VÚR je žádost firmy ELTODO o stanovisko MČ k akci 

„Osvětlení přechodu přes Kutnohorskou u Malého Háje“ 

 

➢ Ing. Němečková – požádat firmu ELTODO o přeřízení semaforů pro chodce přes 

Kutnohorskou u Pizzérie, aby se automaticky zapínala zelená pro chodce a nejen na 

zmačknutí 

  

➢ Starosta – informace o dodatečném povolení haly společnosti Attl a spol. s.r.o. 

Ing. Miksánková – budeme podávat odvolání.  

Proběhla diskuse zastupitelů a občanů ohledně této věci – D. Kondrádová, P. Čadilová a 

Ing. Miksánková, která uvedla že má veškerou korespondenci k této věci a může jí 

poskytnout. 

 

➢ Ing. Miksánková – jak proběhne oznámení o změně starosty? 

Starosta – bude vydán Zpravodaj MČ během měsíce srpna, uzávěrka pro příspěvky je 

21.7.  

 

➢ Proběhla diskuse občanů bydlících v sousedství Továrny Attl a spol. – žádost o DZ se 

zákazem vjezdu kamionů na komunikaci Ke Slatinám 

Starosta – zjistíme řešení 
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➢ P.Čadilová – žádá zrušení povolení používání vysokozdvižných vozíků firmou Attl a spol. 

na ul. Ke Slatinám. Proběhla diskuse. 

Starosta , Ing. Kozel – přezkoumáme znovu žádost 

 

➢ Paní Habadová – požádat strážníka MP, aby se snažili zamezit jízdě cyklistů po 

chodnících 

- dotaz na nový Územní plán HMP, jak je reálná stavba malého obchvatu? 

Ing. Kozel – byl zpracován jiný projekt, než byla určená trasa, bude jednáno s radním 

HMP přes dopravu Ing. Dolínkem 

 

➢ Starosta – je uvažováno v Metropolitním plánu o propojení Kutnohorské s ulicí Ke Kablu 

 

➢ Starosta  - termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva je 12.9.2016 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.50 hodin 
 

 

Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 

 

 

 

Ověřovatelé:     

 

 

 

.........................................….                                                      ……............................….......     
      Mgr.A. Jiří Jindřich           Ing. Otakar Vich, starosta

         MĆ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

 

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

      Ing. Zbyněk Kozel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 


