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Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy 

konaného dne 14. 11. 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), Ing. Martin Svoboda (NM), Šárka Fořtová (tajemnice 

úřadu), Šárka Guzi (MP), Alena Kadlecová, Martin Kembitzký (zaměstnanci ÚMČ)  + 

veřejnost 
 

Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hod. 
 

Starosta přivítal přítomné na řádně svolaném 25. veřejném zasedání zastupitelstva městské 

části a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné.  

Do návrhové komise pro tvorbu usnesení ze zasedání byli navrženi O. Vich a J. Voříšek 

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání byli navrženi J. Jindřich, D. Pavel. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

Dvořáková, Jindřich, Pavel, Přibylová, Sobková, Vich, Voříšek, Zimová  
 

Starosta přečetl navržený program a požádal, vzhledem k rezignaci člena ZMČ Ing. Zbyňka 

Kozla, o vložení nového bodu programu - Změny ve složení zastupitelstva, finančního výboru 

a kontrolního výboru. Hlasováno o změně programu bodu: 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

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

PROGRAM:  

1. Změny ve složení zastupitelstva, FV a KV  

2. Bezpečnostní situace v MČ 

3. Rozpočtové úpravy 

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

5. Betonárka KÁMEN Zbraslav 

6. Technický dozor na dostavbu MŠ 

7. Změna složení vyjednávacího týmu pro ČOV Kovošrot 

8. Vstup do Sdružení místních samospráv ČR 

9. Různé 

   

1) Změny ve složení zastupitelstva, FV a KV 

Ing. Kozel vysvětlil důvody rezignace, kterými jsou zvýšené pracovní povinnosti. 

Konstatoval, že za 8 let v zastupitelstvu městskou část o něco posunul a nebrání se 

nárazově pro ni pracovat i nadále. Náhradníkem za volební uskupení nezávislých 

kandidátů, Naše Měcholupy, na uvolněný mandát, v souladu s § 56 odst. 1 zák. 491/2001 

Sb., je pan Ing. Martin Svoboda. Ing. Svoboda svým podpisem stvrdil slib a obdržel 

osvědčení o nastoupení do funkce člena ZMČ. Následně proběhly změny ve výborech, 

Ing. Kozel odstoupil, jako předseda, z finančního výboru a byl navržen členem 

kontrolního výboru. Z funkce člena kontrolního výboru odstoupil Mgr. David Pavel a byl 

navržen jako předseda finančního výboru. O návrzích je hlasováno. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 25/1  schváleno 

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

 

2) Bezpečnostní situace v městské části 

Informaci podala paní Š. Guzi. V části katastru, spadající pod MOP Uhříněves došlo 

v měsíci září ke 3 trestným činům (vloupání do sklepa, do RD, ostatní) a v říjnu ke 2 TČ 

(vloupání do sklepa, ostatní). Na části katastru spadající pod Hostivař, došlo za říjen také 

ke třem trestným činům (vloupání do skladu a maření výkonu úřed. rozhodnutí).  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 25/2  schváleno 

Pro: Dvořáková, Jindřich, Pavel, Přibylová, Sobková, Svoboda, Vich, Voříšek, Zimová  
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3) Rozpočtové úpravy 

Informace o předložených rozpočtových úpravách, provedených starostou městské části 

z pověření zastupitelstva:  

- zvýšení rozpočtu na rok 2016, dle usnesení ZHMP č. 20/8 ze dne 20.10.2016 o 

poskytnutí podílu z obdrženého odvodu z VHP ve výši 403 tis. Kč určených na podporu 

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

- zvýšení rozpočtu na rok 2016 dle usnesení ZHMP č. 20/50 ze dne 20.10.2016 určených 

na výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic a dovybavení jednotek SDH – JSDH 

Dolní Měcholupy ve výši 590,4 tis. Kč s využitím dle specifikace 

- zvýšení rozpočtu na rok 2016 o poskytnutou účelovou dotaci z MFČR na úhradu výdajů 

vzniklých konáním voleb do Senátu PČR dne 7. a 8. října 2016 ve výši 90 tis. Kč  

 Byla schválena rozpočtová úprava - navýšení kapitoly „školství“ – Základní škola – 

opravy a udržování z položky „rezerva“ ve výši 300 tis. Kč. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 25/3  schváleno 

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

 

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

Starosta konstatoval, že dlouhodobá jednání jsou u konce a jsou předloženy všechny 

smlouvy pro uzavření smluvního vztahu mezi společností EPP, a.s. a MČ Praha – Dolní 

Měcholupy. Zastupitelé schválili znění devíti předložených smluv mezi MČ Praha – Dolní 

Měcholupy, Euro Park Praha, a.s. a Real2, kterými jsou: smlouva kupní na pozemek, 

smlouva o spolupráci při výstavbě, smlouva o právu provést stavbu,  smlouva o výpůjčce 

nemovitosti a souhlas s provedením stavby chodníku, smlouva o zřízení věcných břemen, 

smlouva o BVB – elektro, smlouva o BVB – el. komunikace, smlouva o BVB – vodovod, 

kanalizace a smlouva o BVB – tepel. zařízení. Starosta je pověřen jejich podpisem.   

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 25/4  schváleno 

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

 

5) Betonárka KÁMEN Zbraslav, a. s. 

Starosta informoval o předložené žádosti společnosti KÁMEN Zbraslav, a.s. na 

prodloužení dočasnosti provozu a nabídce daru ve výši 2,5 mil. Kč. Proběhla diskuse. 

Zastupitelé souhlasí s přijetím nabídky společnosti KÁMEN Zbraslav na prodloužení 

dočasnosti provozu s omezením na dalších 5 let a s finanční kompenzací v nabídnuté výši 

a pověřuje starostu jednat o darovací smlouvě se spol. KÁMEN Zbraslav, a.s.. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 2.                                   UZ 25/5  schváleno 

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

Zdržel se: Dvořáková, Svoboda  

 

6) Technický dozor na dostavbu MŠ 

Starosta informoval, že bylo osloveno 6 firem o cenovou nabídku na technický dozor na 

akci „Přístavba mateřské školy“, na což reagovaly 3 firmy. Návrh na uzavření smlouvy 

s Ing. Alešem Řadou. Proběhla diskuse. Zastupitelé schvalují nabídku Ing. Řady na TDS. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                    UZ 25/6  schváleno 

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

 

7) Změna složení vyjednávacího týmu pro ČOV Kovošrot 

Starosta navrhl nový vyjednávací tým ve věci prodeje ČOV umístěné v areálu společnosti 

Kovošrot Group CZ, a.s., ve složení Ing. Otakar Vich, Ing. Martin Svoboda a Ing. Luděk 

Dostál. Nový vyjednávací tým, který bude vyjednávat ve strategii maximálního zisku 

finančních prostředků pro městskou část. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                     UZ 25/7 schváleno 

Pro: Dvořáková, Jindřich, Pavel, Přibylová, Sobková, Svoboda, Vich, Voříšek, Zimová  
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8) Vstup do Sdružení místních samospráv ČR 

Starosta informoval o nabídce vstupu do Sdružení místních samospráv ČR, která byla 

řečena na Svazu městských částí HMP. Výhodou je možnost vstupu do legislativní 

činnosti a bezplatné právní porady. Zastupitelé schválili přistoupení městské části do 

Sdružení místních samospráv ČR a uložili starostovi zaslat vyplněnou přihlášku.  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                     UZ 25/8 schváleno 

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

 

 

9) Různé 

 

➢ Mgr. Jindřich - žádá o evidování všech rozhodnutí starosty z důvodu přehledu 

Starosta – bude vyhotoven přehled 

➢ Mgr. Jindřich - žádá Redakční radu o zveřejnění pravidel ke Statutu redakční rady 

Ing. Přibylová – bude nový šéfredaktor a budou dohodnuta a zveřejněna nová pravidla 

➢ Mgr. Jindřich – jak se vyvíjí situace v pokračování stavby tělocvičny? 

Starosta – probíhala jednání se Stametem, byl zaslán dopis o sdělení důvodu finančního 

rozdílu na změnovém listu č. 8, ale v současné době přestal Stamet komunikovat. Firma 

SGS zpracuje zprávu. 

➢ Mgr. Jindřich – na základě jaké smlouvy jsou poskytovány městské části právní služby? 

Žádá o přehled provedených právních služeb a jejich cenu.   

Starosta – využívají se služby kanceláře Bursík a spol., Martin Mládek a spol. Bytecheck. 

Bude vyhotoven přehled. 

 

➢ PhDr. Zimová – jak pokračují opravy v základní škole? 

Starosta – tento týden budou zahájeny práce na žaluziích 

 

➢ PhDr. Zimová  - kdy proběhne vítání občánků ? 

Starosta –  uskuteční se ve středu 30.11.2016 v zasedací místnosti úřadu 

 

➢ Mgr. Pavel – v rámci KV rozeslal návrh na směrnici o veřejných zakázkách a od ODS 

neobdržel zatím žádnou reakci 

Mgr. Jindřich – omluva, následující den odešle odpověď 

 

➢ Ing. Svoboda – ve středu proběhne podpis smluv s Euro Park Praha, a.s. a Real2 

 

➢ Mgr. Pavel – žádá o možnost ověření zápisu elektronickou cestou, zastupitelé souhlasí 

 

➢ S. Hagelová – zve pana starostu na Mikulášské posezení seniorů, které se bude konat 

6.12.2016 od 16 hodin v hotelu Mondeo. 

 

➢ Ing. Miksánková – reaguje na zveřejněné body Ing. J. Attla, svou reakci čte a poté podává 

písemně a žádá o zaprotokolování materiálů, jako přílohy k zápisu ze zasedání ZMČ 

                           

 Proběhla diskuse, o výrobě ve společnosti Attl a spol. s r.o. Továrna na stroje, majitelů 

sousedních nemovitostí se zastupiteli. Ing. Kozel se nabízí jako mediátor při jednáních.

  

➢ Termín dalšího řádného zasedání je 12.12.2016 
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Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.45 hodin 

 

Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 

 

 

Ověřovatelé:     

 

 

 

.........................................….                                                      ……............................….......     
     Mgr. David Pavel                  Ing. Otakar Vich, starosta

         MĆ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

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

    Mgr.A. Jiří Jindřich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy budou umístěné ve složce „Přílohy k zápisům“ : 

http://www.dolnimecholupy.cz/zastupitelstvo/prilohy-k-zapisum.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 

http://www.dolnimecholupy.cz/zastupitelstvo/prilohy-k-zapisum.html

