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Zápis z mimořádného 24. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - 

Dolní Měcholupy konaného dne 31. 10. 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) 

Martin Svoboda (VÚR), Martin Kembitzký (ÚMČ), V. Dykast (FINEP) 

 

Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hod. 

 

PROGRAM:  

1. Smlouva s dodavatelem pro dostavbu školky 

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

3. Různé 

   

Starosta přivítal přítomné na mimořádném 24. veřejném zasedání zastupitelstva městské části 

a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Navrhl členy a požádal o hlasování o 

návrhové komisi a ověřovatelích. 

Návrhové komise: O. Vich, J. Jindřich 

Ověřovatelé zápisu: L. Sobková, G. Dvořáková 

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

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

 

Starosta přečetl navržený program a požádal o hlasování. 

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

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

 

 

1) Smlouva s dodavatelem pro dostavbu školky 

Starosta informoval o výsledku výběrového řízení na akci „Přístavba mateřské školy 

Dolní Měcholupy“. Dodavatelem stavby byla vybrána firma RENASTAV, v materiálech 

byla zaslána navržená smlouva o dílo.  

Mgr. Jindřich poznamenal, že cena navržená vybraným dodavatelem z druhého kola 

výběrového řízení je pouze o 400 tis. Kč nižší, než byla navržená cena vybraného 

dodavatele v prvním kole výběrového řízení, a to z toho důvodu, že stavba bude probíhat 

v zimním období.  

Starosta konstatoval, že firma RENASTAV má v okolních městských částech dobré 

reference. Po podepsání smlouvy by měla firma do 7 dnů nastoupit na nasmlouvané práce. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 24/1  schváleno 

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

  

2) Smlouvy se společností Euro Park Praha, a.s. 

Starosta požádal Ing. Svobodu o podání informace o výsledku jednání o smlouvách. Mělo 

dojít ke schválení smluv a pověření, ale došlo ještě k malé změně a budou dopracovány 

dvě zástavní smlouvy. Proběhla projektová diskuze, po které jednotlivě všichni zastupitelé 

vyslovili souhlas s výsledkem vyjednávání a poděkování vyjednávací skupině, která vedla 

několikaměsíční jednání s firmou Euro Park Praha, a.s., FINEP a Real2, a.s. 

Závěrem bylo konstatováno, že schválené smlouvy budou předloženy k příštímu řádnému 

zasedání zastupitelstva k finálnímu schválení. Starosta přečetl navržené usnesení a 

požádal o hlasování. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                UZ 24/2  schváleno 

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

 

➢ Ing. Kozel žádá tajemnici a starostu, aby byla zasedací místnost připravena k používání 

projektové techniky, což bylo jednohlasně schváleno 

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

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

  

➢ Mgr. Jindřich – dotaz na funkci stavební komise, návrh na zrušení 

Starosta – vzhledem ke zřízení a obsazení pracovního místa v oboru výstavba není nutné 

zachovávat stavební komisi, některé úkony bude vykonávat p. Kembitzký ve spolupráci se 

starostou, další budou na programu jednání výboru pro územní rozvoj. 

 

➢ Další řádné zasedání zastupitelstva MČ se bude konat 14.11.2016 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.00 hodin 

 

Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 

 

 

Ověřovatelé:     

 

 

 

.........................................….                                                      ……............................….......     
           Lucie Sobková                  Ing. Otakar Vich, starosta

         MĆ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

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

         Gabriela Dvořáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 


