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Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy 

konaného dne 12. 9. 2016  

 

Přítomni: Gabriela Dvořáková (NM), Jiří Jindřich (ODS), Zbyněk Kozel (NM), David Pavel 

(NM), Zdeňka Přibylová (HPP), Lucie Sobková (ODS), Otakar Vich (NM), Jiří Voříšek 

(ODS), Markéta Zimová (ODS); Šárka Fořtová (tajemnice úřadu),  

Šárka Guzi (MP), Libuše Kotalíková (MŠ), Miroslav Ferkl (ZŠ), Jana Hlavatá, Alena 

Kadlecová, Martin Kembitzký (zaměstnanci ÚMČ)  + veřejnost 

 

Zasedání bylo zahájeno v 17.33 hod. 

 

PROGRAM:  

1. Bezpečnostní situace v MČ 

2. Informace o zajištění šk. roku 2016/2017  

3. Schválení bezplatného převodu vozidla pro JSDH 

4. Doplnění finančního a kontrolního výboru  

5. Zřízení výboru pro vzdělávání, zřízení výboru pro sociální, kulturní a sportovní 

záležitosti – VYPUŠTĚN 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene 

7. Hospodaření za 1. pololetí 2016 

8. Rozpočtová opatření 

9. Odměna neuvolněnému starostovi 

10. Dar  

11. Kritéria pro výplatu příspěvku 

12. Prodloužení smlouvy Kovošrot Group CZ, a.s. 

13. Smlouvy se společností Euro Park Praha, a.s. 

14. Návrh na vydání kladného stanoviska k pronájmu pozemku 

15. Různé 

   

Starosta přivítal přítomné na řádně svolaném 22. veřejném zasedání zastupitelstva městské 

části a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Přečetl předložený program a 

navrhl změny: bod 4) „…a VÚR“, bod 5) vypustit z programu a bod 13) změnit název na 

„Informace o smlouvách se společností EPP a.s.“. Další pozměňovací návrhy nebyly. 

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

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

 

Do návrhové komise pro tvorbu usnesení ze zasedání byli navrženi O. Vich a L. Sobková. 

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání byli navrženi M. Zimová a Z. Kozel. 

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

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

 

1) Bezpečnostní situace v městské části 

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

měsíce červen až srpen 2016, kdy došlo na části katastru spadající pod Hostivař k pěti 

trestným činům (vloupání do sklepa, vozidla, odcizení kabelů) a na části katastru spadající 

pod MOP Uhříněves došlo k sedmi trestným činům (vloupání do objektů firem, do RD a 

ostatním TČ.)  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 22/1  schváleno 

Pro: Dvořáková, Jindřich, Kozel, Pavel, Přibylová, Sobková, Vich, Voříšek, Zimová 
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2) Informace o zajištění školního roku 2016/2017 

Ředitelka MŠ Libuše Kotalíková podala informaci o mateřské škole, která je plně 

naplněna při kapacitě 105 dětí. V současné době jsou všechny děti do 3 let umístěné, 6 

dětí je pod čarou a nebyly přijaty z důvodu dovršení 3 let až v době od října do 

31.12.2016. Mateřská škola má 9 pedagogických pracovníků, 1 asistenta a 1 ped. bez 

vzdělání, který studuje. 

Ředitel ZŠ Mgr. Miroslav Ferkl informoval o momentálním stavu 128 žáků. Kapacita 

školy je 150 žáků a do budoucna bude třeba kapacitu navýšit. Ve škole je 8 pedagogů, 2 

asistenti a 4 družinářky. Konstatuje, že je třeba vybudovat zázemí pro učitele, trápí je 

v učebnách žaluzie a vlhkost zdiva u napojení nové budovy školy na starou. Poukazuje na 

možnost provést rekonstrukci žaluzií v říjnovém volnu (5 dní, kdy spojí ředitelské volno a 

podzimní prázdniny) nebo volnu v listopadu (17.11. + řed. volno). Pan ředitel informoval 

o podané žádosti o finanční podporu na zrychlené řízení na neinvestiční výdaje pro 

osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění 

přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora aktivit - spolupráce s rodiči 

dětí žáků. Pan ředitel žádá o finanční podporu od městské části na týdenní výjezdy tříd do 

přírody (ŠVP), vždy jedna třída 1x ročně, což by znamenalo cca 10 tis. na třídu, tj. 60 tis. 

za rok. Ing. Kozel upozornil, že se bude sestavovat rozpočet na rok 2017 a lze toto 

zapracovat do požadavků na další rok. PhDr. Zimová připomíná doplňkové volby do 

Školské rady, které, jak se zmínil Mgr. Ferkl, budou do konce září. 

Představila se Prof. JUDr. Helena Válková, kandidátka do Senátu Parlamentu ČR za ANO 

a předala si s Mgr. Ferklem několik informací týkajících se inkluze a asistentů ve škole. 

Starosta poděkoval a přečetl navržené usnesení. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 22/2  schváleno 

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

 

3) Schválení bezplatného převodu vozidla pro JSDH 

Starosta informoval o žádosti Jednotky SDH Dolní Měcholupy o využití možnosti 

bezplatného převodu techniky od HZS hl. m. Prahy a předal slovo veliteli SDH Ondřeji 

Kulhánkovi, který informoval o technice v podobě vozidla - cisternové automobilové 

stříkačky (CAS) 27 Dennis Rapier z roku 1996. V řadách hasičů jsou odborníci, kteří se 

umí o techniku postarat a náklady nebudou nijak výjimečné. Ing. Kozel uvedl, že za 

vozidla HZS se neplatí povinné ručení. Starosta pochválil hasiče za úspěšný nedělní zásah 

na katastru a přečetl usnesení se schválením převodu techniky. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 22/3  schváleno 

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

 

4) Doplnění finančního a kontrolního výboru a výboru pro územní rozvoj 

Starosta informoval o důvodu tohoto bodu, současná politická situaci si vyžádala změnu 

politického seskupení a navrhl změny ve složení finančního výboru, kontrolního výboru a 

výboru pro územní rozvoj.  Z důvodu rezignace Ing. Procházky na členství ve finančním 

výboru je navržen jako další člen FV pan David Sobek za HPP. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  složení  FV schváleno  

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

 

Na členství v kontrolním výboru rezignuje Ing. Přibylová, Ing. Vich a na pozici předsedy 

kontrolního výboru rezignuje Mgr. Pavel. Na předsedu KV je navržen Mgr.A. Jiří Jindřich 

a jako další člen paní Vlasta Blažková (za ODS). 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                              složení KV schváleno 

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

 

Starosta navrhuje odstoupení Mgr. Jindřicha z předsednictví VÚR vzhledem 

k předsednictví v KV, navrhuje jeho odstoupení, místo něj navrhuje Ing. Zdeňku 



 3 

Přibylovou a doplnění výboru o Petra Krotila za HPP. Mgr. Jindřich nesouhlasí, tento 

návrh nebyl předjednán, navrhuje proporční rozdělení výboru – 3 členy za ODS, 3 členy 

za NM a 1 za HPP.  Starosta uvedl, že nejsou navrženi další kandidáti, pouze na rozdělení 

2+2+1 a navrhl přestávku na poradu. Po přestávce starosta oznámil, že z výboru odstoupí 

a jeho místo nahradí Ing. Přibylová, která by byla předsedou VÚR. Mgr. Jindřich 

nesouhlasí a chtěl by revokovat hlasování o KV, pokud nemůže být předsedou VÚR. 

Navrhuje stažení bodu z programu vzhledem k tomu, že nebyl bod řádně předem ohlášen 

a nejsou připraveni. Ing. Kozel – program byl rozeslán a byla avizována změna, bylo 

potvrzeno, že předsedou KV bude Mgr. Jindřich a proto nemůže být předsedou VÚR. 

Hlasováno o složení Výboru pro územní rozvoj ve složení: Jindřich, Choděra, Svoboda, 

Podlipný, Přibylová  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                              složení VÚR schváleno  

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

Hlasováno o předsedovi VÚR, přestože Mgr. Jindřich zatím nerezignoval, je navržena na 

předsedu Ing. Přibylová 

Hlasováno: pro 5, proti 3, zdržel se 1.                             

Pro: Dvořáková, Kozel, Pavel, Přibylová, Vich 

Proti: Jindřich, Sobková, Zimová 

Zdržel se: Voříšek 

               UZ  22/4     schváleno 

Finanční výbor ZMČ ve složení: předseda Ing. Zbyněk Kozel (NM), členové Mgr. 

Zdeněk Dvořák (NM), Mgr. Vladislav Vachata (NM), Jiří Voříšek (ODS) a David Sobek 

(HPP) 

Kontrolní výbor ZMČ ve složení: předseda Mgr.A. Jiří Jindřich (ODS), členové Mgr. 

David Pavel (NM), Libor Motlík (NM), Vlasta Blažková (ODS), JUDr. Michaela Kozlová 

(NM) 

Výbor pro územní rozvoj ZMČ ve složení: předseda Ing. Zdeňka Přibylová (HPP), 

členové Ing. Tomáš Choděra (ODS), Ing. arch. Luděk Podlipný (NM), Ing. Martin 

Svoboda (NM), Mgr.A. Jiří Jindřich (ODS) 

 

5) Smlouva o zřízení věcného břemene  

Starosta informoval o návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost T-

Mobile Czech Republic a.s., na zřízení a provozování veřejné komunikační sítě „Optická 

síť PRAGONET 10374, Přátelství, Praha 15“  na pozemcích č. parc. 642/18, 642/63 a 

642/64 v k.ú. Dolní Měcholupy. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením č. 

2/5 dne 13.12.2010. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu dle 

znaleckého posudku ve výši 15.910,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu a 

pověřuje starostu jejím podpisem 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 22/5  schváleno 

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

 

6) Hospodaření za 1. pololetí 2016 

Předseda finančního výboru podal komentář k předloženým tabulkám a informoval o 

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

Hospodaření probíhá dle očekávání. Momentální hotovost na BÚ je 16 mil. Kč.  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                UZ  22/6   schváleno 

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

 

7) Rozpočtové úpravy 

Informace o předložených rozpočtových úpravách, provedených starostou městské části 

z pověření zastupitelstva: 
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- zvýšení rozpočtu na rok 2016, dle usnesení ZHMP č. 17/8 ze dne 26. 5. 2016 o poskytnutí podílu 

z obdrženého odvodu z VHP za první čtvrtletí 2016 ve výši 86,5 tis. Kč určených na podporu 

činností sportovní výchovy mládeže, sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.  

-  zvýšení rozpočtu na rok 2016 dle usnesení ZHMP č. 17/55 ze dne 26.5.2016 na uvolnění 

finančních prostředků na provoz jednotek SDH – JSDH Dolní Měcholupy ve výši 220 tis. Kč 

s využitím dle specifikace 

-  zvýšení rozpočtu na rok 2016 dle usnesení ZHMP č. 17/56 ze dne 26.5.2016  na uvolnění  inv. 

účelových dotací na dovybavení JSDH Dolní Měcholupy (kompresor) ve výši 50 tis. Kč  

- úprava rozpočtu na rok 2016, dle usnesení ZHMP č. 17/65 ze dne 26.5.2016  o   poskytnutí 

účelové neinv. dotace určené pro školu a školku na posílení mzd. prostředků ve výši 135,5 tis. Kč. 

Z toho pro MŠ Dolní Měcholupy ve výši 75,6 tis. Kč a ZŠ Kutnohorská 36 ve výši 59,9 tis. Kč. 

-  zvýšení rozpočtu na rok 2016, dle usnesení ZHMP č. 18/16 ze dne 16.6.2016 budou MČ  

poskytnuty finanční prostředky ve 100% výši podílu MČ Praha – Dolní Měcholupy na daňové 

povinnosti za rok 2015, což činí 650 167,05 Kč.  

- úprava rozpočtu na rok 2016, dle usnesení ZHMP č. 18/79 ze dne 16.6.2016 – vyúčtování  

výsledků hospodaření HMP za rok 2015, závěrečný účet – výsledky finančního vypořádání  hl. m. 

Prahy s městskými částmi, odvod do rozpočtu HMP  1.200 Kč 

- rozpočtovou úpravu - navýšení položky „transfery“, kapitola Požární ochrana z položky    

„rezerva“ ve výši 20 tis. Kč 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 22/7  schváleno 

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

 

8) Odměna neuvolněného starosty 

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

výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, za výkon funkce neuvolněného 

starosty MČ Praha – Dolní Měcholupy v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády 

č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši 28.001 Kč. Mgr. Jindřich 

nesouhlasí funkcí neuvolněného starosty a navrhuje se za ODS zdržet hlasování. 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 4.                            UZ 22/8  schváleno 

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

Zdržel se: Jindřich, Sobková, Voříšek, Zimová 

 

9) Dar 

Zastupitelé vzali na vědomí návrh jednorázového daru odvolanému starostovi a souhlasí s 

poskytnutím s poskytnutím finančního daru ve výši 100 tis. Kč i s rozpočtovou úpravou – 

navýšení položky 5492 - dary obyvatelstvu, kapitola Činnost místní správy z položky 

„rezerva“ ve výši 100 tis. Kč. Tajemnice je pověřena zajištěním tohoto usnesení. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                   UZ 22/9  schváleno 

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

 

10) Kritéria pro výplatu příspěvku 

Zastupitelé obdrželi návrh kritérií k poskytnutí finančního daru jako příspěvku pro 

docházku dětí do soukromého předškolního zařízení s příspěvkem ve výši 2 000 Kč za 

měsíc na dítě docházející do předškolního zařízení pro školní rok 2016/2017, jehož není 

zřizovatelem městská část. Proběhla diskuse týkající se podmínky trvalého pobytu dítěte 

či jeho zákonného zástupce v městské části. Proběhlo hlasování o pozměňovacím návrhu 

kritérií. 

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

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

Zastupitelé schválili upravená kritéria a starosta byl pověřen podepisováním darovacích 

smluv souvisejících s uvedeným příspěvkem. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                 UZ 22/10 schváleno 

Pro: Dvořáková, Jindřich, Kozel, Pavel, Přibylová, Sobková, Vich, Voříšek, Zimová  
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11) Prodloužení smlouvy s KOVOŠROT GROUP CZ, a.s.  

Starosta požádal Ing. Kozla o zprávu. Společnost Kovošrot Group CZ je připravena 

k vyjednávání a starosta by měl zvolit nový pracovní tým k vyjednávání a vzhledem 

k tomu, že se řešení nestihne do konce roku, navrhuje prodloužení nájemní smlouvy do 

31.3.2017. Zastupitelé hlasují o změně návrhu, jelikož původní byl do konce roku 2016. 

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

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

Starosta přečetl nové znění usnesení a dal o něm hlasovat. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ  22/11  schváleno 

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

 

12) Informace o smlouvách se společností Euro Park Praha, a.s. 

Starosta požádal o zprávu Ing. Svobodu, který vede jednání se společností EPP, a.s., o 

podání informace o uzavření kupní smlouvy na pozemek č. parc. 584/11 v k.ú. Dolní 

Měcholupy v lokalitě Malý Háj o celkové výměře 13310 m2, který by byl určený pro 

výstavbu mateřské a základní školy, cena pozemku by byla 12mil. Kč. Jednání probíhají 

úspěšně, ale prodlužují se vzhledem k uzavření dohody o zajištění přístupu k pozemku. 

V okamžiku, kdy bude připravena smlouva akceptovatelná z obou stran, což bude zhruba 

za 3 týdny, bude smlouva předložena ke schválení. 

Mgr. Jindřich – Usn. 19/3 z 27.6.2016 byl pověřen VÚR vyjednáváním o smlouvě s Euro 

Park Praha, a.s., kdo jednal? Jsou nějaké zápisy? Proč jsem jako předseda VÚR nebyl 

k jednání přizván?  

Starosta – jednání jsem se zúčastnil já a Ing. Svoboda a také zástupce FV. Dále jsem 

pověřil Ing. Svobodu jako zástupce MČ, když se nemohu zúčastnit sám. 

Ing. Kozel – předložené smlouvy byly jako podkladový materiál, nyní běží technická 

právní jednání. 

Mgr. Jindřich – dotaz na Ing. Svobodu, jako zástupce firmy JRD, zda je pravda, že v jiné 

lokalitě vede JRD spor s firmou FINEP? Ing. Svoboda – ne, není to pravda. 

Mgr. Pavel – je rád, že zdatný odborník, jako je Ing. Svoboda, je pověřen vyjednáváním 

za MČ. 

Proběhla diskuse veřejnosti a zastupitelů o budoucnosti budovy nynější základní školy, až 

bude postavena škola nová. Předpokládá se, že bude fungovat dál. 

Starosta přečetl navržené usnesení a požádal o hlasování. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                UZ 22/12  schváleno 

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

 

13) Návrh na vydání kladného stanoviska k pronájmu pozemku 

Starosta informoval o žádosti Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP o vydání 

kladného stanoviska k pronájmu pozemku č. parc. 602/5 o výměře cca 11 m2 v k.ú. Dolní 

Měcholupy. O pronájem požádala na MHMP spol. Attl a spol., Továrna na stroje, 

s komentářem: „V roce 2012 byl umístěn na pozemku v našem vlastnictví materiál, 

v podobě haly, který byl 1.11.2012 dán na vědomí ÚMČ, aby byl výrobek ukazován 

zákazníkům. Do současné doby slouží jako vzorek pro zákazníky a jelikož jsme si 

vědomi, že stavba je nepovolená, přistoupili jsme ke snaze o její legalizaci, která již 

probíhá.“ 

Starosta se dotázal na eventuální dotazy. Mgr. Jindřich – při projednávání této žádost na 

VÚR nebyly veškeré podklady, proto navrhl o odložení vydání stanoviska. Ing. Kozel – 

nejedná se o povolení, ale souhlas či nesouhlas. Starosta žádá přítomného Ing. Attla o 

vysvětlení – lituje vzniklé situace a provádí nápravu zlegalizováním. Jedná se o pozemek, 

který je 25 let blokován ÚP. Na části pozemku v soukromém vlastnictví je stavba 

cyklostezky, která byla také umístěna bez souhlasu majitelů, proto by chtěl veškeré 

nelegálnosti stavů narovnat a předává slovo svému právnímu zástupci Mgr. Stehlíkovi, 

který osvětluje situaci a navrhuje projednání na VÚR. Požadují odložení vydání 
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stanoviska po osvětlení celé situace. Termín na vydání stanoviska je 45 dnů. 

Pan Veselý – požaduje možnost občanům se zúčastnit.  

Ing. Přibylová navrhuje projednání na VÚR a odložení tohoto bodu na další zasedání, tj. 

10.10.2016. Starosta poukazuje na to, že se nic nezmění, když se věc odloží, stavba tam 

stojí již několik let a teprve nyní se doplňuje žádost. 

Ing. Attl – od veškerých úřadů jsou souhlasy na zlegalizování stavby. Předává tajemnici 

dokument „Doplnění údajů k čj. ÚMČ P15 39292/2015/OST/IRo“ ze dne 12.9.2016“, 

který bude zaprotokolován (čj. 1604/2016  ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy) 

Probíhá diskuse mezi občany, po které starosta uzavírá bod a žádá o pokračování 

hlasováním.  Probíhá další diskuse občanů (Veselý, Čadilová, Konrádová, Ing. Attl, K. 

Attl, Mgr. Stehlík) a členů zastupitelstva.  

Mgr. Jindřich – protinávrh - odložení bodu na další zasedání.  

Ing. Přibylová - bude nejdříve projednáno na VÚR.  

Hlasování o odložení stanoviska na 10.10.2016.  

Hlasováno: pro 5, proti 4, zdržel se 0.                                 UZ 22/13 schváleno 

Pro: Jindřich, Přibylová, Sobková, Voříšek, Zimová  

Proti: Dvořáková, Kozel, Pavel, Vich 

D. Konrádová – občané podali žádost o vyloučení Mgr. Jindřicha z hlasování ve všech 

věcech, týkajících se pana Attla. 

Ing. Kozel – procesně není možné vyloučit zastupitele z hlasování 

 

14) Různé 

 

➢ Mgr. Jindřich – námitka k Redakční radě, která není nepolitická, poukazuje na zveřejněný 

zápis z RR a jeho účelovost. Ve Zpravodaji MČ byl zveřejněn celý zápis z veřejného 

zasedání ze dne 27.6.2016, dotaz zda budou veškeré zápisy zveřejňované? 

Ing. Přibylová – Redakční rada je politická, má zastoupení 1-1-1 

                        - byla kladná odezva na zveřejněný zápis, mohl by být vždy zveřejňován 

 

➢ Mgr. Jindřich  - jak pokračuje stavba tělocvičny – víceúčelové haly? 

Starosta – jsou vadné projekty, řeší se náhradní klimatizační jednotka, která je dražší a 

těžší a vyžaduje úpravu střechy. Stavba se nedá dokončit, vady v projektu to nedovolují. 

Obracíme se na odbornou firmu, která nám pomůže s dodávkou vzduchotechniky i 

s řešením akustiky. 

Mgr. Jindřich – bude dokončovat stavbu jiná firma? 

Starosta – to zatím není jasné, podle toho, jak dopadne audit projektu. 

Mgr. Jindřich – upozorňuje na eventuální problémy spojené se změnou dodavatele. 

Starosta – jsme si vědomi problémů, s tím spojených. 

 

➢ Mgr. Jindřich – dotaz na vypsané výběrové řízení na dodavatele stavby "Přístavba MŠ", 

dne 8.8.2016 podal žádost o předložení zprávy nezávislého advokáta, který posoudil 

vypsané výběrové řízení a způsob zadání o přezkoumání. Dosud nedostal odpověď. 

Mgr. Pavel – věci se řeší na VÚR 

Starosta – materiály má kontrolní výbor 

Mgr. Jindřich – požádal o odpověď, kterou nedostal. 

Starosta – omlouváme se, že jsme vám materiál neposlali, existuje, je zpracovaný. 

Kontrolní výbor má materiál od advokátní kanceláře. Přislíbil zaslání prostřednictvím paní 

tajemnice.   

 

➢ Mgr. Jindřich – zda bylo reagováno na dopis RNDr. Plamínkové, kdy jsme měli do 

11.7.2016 reagovat na podnět ohledně financování projektů, abychom získali pro 

městskou část finanční prostředky 

Starosta – ano, reagovali jsme, jednat se o tom bude ve středu. 
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➢ Mgr. Jindřich – ROPID zkrátil trasu linky 296, která nyní končí v Petrovicích, bude se to 

nějak řešit? 

Starosta – řešilo se to již dříve, bohužel ROPID takto rozhodl, i když jsme měli k tomu 

připomínky. Je to původně linka obslužnosti pro Horní Počernice. 

 

➢ PhDr. Zimová – apeluje na prosby ředitele školy Mgr. Ferkla, aby byly co nejdříve 

opraveny žaluzie u oken ve škole a řešena vlhkost zdiva 

Starosta – je s opravami počítáno, napsali jsme požadavek na investiční prostředky na 

opravu školy na MHMP 

 

➢ L. Sobková - dotaz na akce – fotosoutěž, mikulášská atd., připomíná dendrologický rozbor 

 

➢ G. Dvořková - možnost konání svatebních obřadů v městské části  

Starosta – mám pravomoc oddávat 

 

➢ Neužilová – senioři pravděpodobně budou pořádat Mikulášskou sami 

 

➢ Starosta představuje Prof. JUDr. Helenu Válkovou, která kandiduje za náš obvod do 

Senátu Parlamentu ČR a předává jí slovo 

➢ Prof. JUDr. Helena Válková – děkuje za možnost vyslechnutí celého průběhu zasedání. 

Připomíná konání předvolebních akcí na seznámení s občany, např. 19/9 v Uhříněvsi od 

17-19 hodin, 22/9 na Chodovské tvrzi 17-19 hodin, 21/9 Zahrada na Jižním Městě od 18-

20 hodin 

 

➢ Ing. Jan Attl – probíhají různé kauzy kolem výrobní haly firmy Attl a spol., Továrna na 

stroje. Uvádí některé skutečnosti a v písemné formě je předává jako přílohu k zápisu 

k zaprotokolování čtyř bodů „Body vystoupení Ing. Attla … ze dne 12.9.2016“ (přijaté 

pod č.j. 1603/2016) 

Žádost o zaprotokolování: 
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➢ D. Konrádová – na Ing. Attla, zda mají povolenou nepřetržitou výrobu, odpovídá, že mají 

povolený provoz dle platných zákonů 

 - na Ing. Attl, zda používají nezkolaudovanou halu, odpovídá, že pouze v případě potřeby  

 Probíhá diskuse k této problematice. 

 

➢ Starosta  - termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva je 10.10.2016 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20.05 hodin 

 

Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 
 

Ověřovatelé:     

 

 

.........................................….                                                      ……............................….......     
     PhDr. Markéta Zimová      Ing. Otakar Vich, starosta

         MĆ Praha – Dolní Měcholupy 

 

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

    Ing. Zbyněk Kozel 

 

 

 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 


