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Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy 

konaného dne 18. 1. 2017  
 

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

Přibylová (HPP), Lucie Sobková (ODS), Ing. Martin Svoboda (NM),  Otakar Vich (NM), Jiří 

Voříšek (ODS), Markéta Zimová (ODS), Šárka Fořtová (tajemnice úřadu), Alena Kadlecová, 

Šárka Guzi za MP, veřejnost 
 

Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hod. 
 

Starosta přivítal přítomné na řádně svolaném 27. 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. Jindřich 

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

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

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

Starosta přečetl navržený program a požádal o doplnění programu o bod č. 8).  

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

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

 

PROGRAM:   

1. Bezpečnostní situace v MČ 

2. Rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled do roku 2022 

3. Smlouvy s TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. 

4. Směrnice MČ pro zadávání veřejných zakázek 

5. Odměna za výkon funkce člena zastupitelstva 

6. Cyklostezky 

7. Architektonická soutěž na vzhled návsi 

8. Změna územního plánu – stavba předškolního a školního zařízení 

9. Různé 

   

1) Bezpečnostní situace v městské části 

Šárka Guzi (MP) podala informaci o trestných činech za uplynulý měsíc. V prosinci na 

části katastru spadající pod MOP Uhříněves došlo ke 2 trestným činům vloupání a na části 

katastru spadající pod Hostivař došlo také ke 3 trestným činům – vloupání do vozidla, 1 

t.č. podvodu a 1 t.č.  ohrožení pod vlivem návykové látky. Začátkem ledna, kdy byly 

velké mrazy, zemřel na podchlazení 39 letý člověk bez domova u viaduktu poblíž ulice U 

Přejezdu. Lidé bez domova jsou průběžně kontaktovány Armádou spásy a je jim nabízena 

možnost ubytování, ovšem podmínkou je střízlivost.  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 27/1  schváleno 

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

 

2) Rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled do roku 2022 

Předseda finančního výboru informoval o návrhu rozpočtu na rok 2017, který byl řádně 

vyvěšen na úřední desce ve dnech 30.12.2016 až 16.1.2017 a vytvořen na základě dotačních 

vztahů k městským částem schválených Usnesením ZHMP č. 21/1 dne 24.11.2016 (Rozpočet 

hl. m. Prahy na rok 2017). V době vyvěšení nebyly zaznamenány žádné připomínky. 

Rozpočet je vyvážený, s příjmy a výdaji ve výši 30.496 tis. Kč. Rozpočet zdaňované činnosti 

na rok 2017 s výnosy ve výši 4.289 tis. Kč a náklady ve výši 827 tis. Kč. Proběhla diskuse o 

výhledu rozpočtu do roku 2022. Zastupitelé schválili předložený rozpočet na rok 2017 a 

rozpočtový výhled do roku 2022 dle přílohy usnesení. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 27/2  schváleno 

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



 2 

3) Smlouvy s TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. 

Starosta informoval o návrhu smlouvy se společností Česká telekomunikační 

infrastruktura, a.s. v zastoupení spol. TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. o právu provést 

stavbu na pozemcích č. parc. 218/1, 675/25, 747/2, 750 a 751/1  v k.ú. Dolní Měcholupy 

za účelem stavby spočívající v provedení ochranných trubek pro optický kabel k připojení 

rozvaděče veřejné komunikační sítě a elektrické přípojky a návrhu smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti na uvedenou stavbu za jednorázovou náhradu ve výši 8.800,-

Kč bez DPH. Tyto záměry byly zveřejněny na úřední desce od 22.12.2016 do 6.1.2017. 

Zastupitelé smlouvy schválili a pověřili starostu jejich podpisem. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 27/3  schváleno 

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

 

4) Směrnice MČ pro zadávání veřejných zakázek  

Mgr. Pavel předložil návrh směrnice pro zadávání veřejných zakázek. Mgr. Jindřich 

předložil pozměňovací návrh. Proběhla diskuse. Hlasováno o protinávrhu – doplnění 

směrnice: 

Hlasováno: pro 1, proti 0, zdržel se 8.                                        protinávrh nebyl přijat 

Následně bylo hlasováno o navrženém usnesení, kterým byla směrnice schválena 

v předloženém znění.  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 4.                                    UZ 27/4  schváleno 

Pro: Dvořáková, Pavel, Přibylová, Svoboda, Vich,  

Zdržel se: Jindřich, Sobková,Voříšek, Zimová 

 

5) Odměna za výkon funkce člena zastupitelstva  
Tajemnice informovala o novele nařízení vlády č. 414/2016  zákona č. 37/2003 Sb., o 

odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, která vstupuje v platnost od ledna 

2017. Toto nařízení vlády v platném znění upravuje odměny za výkon funkce členů 

zastupitelstev. Je navržena odměna neuvolněnému zástupci starosty ve výši 22.780 Kč, 

předsedům výborů a komisí ve výši 1.442 Kč, členům výborů a komisí ve výši 1.176 Kč a 

za funkci členů zastupitelstva ve výši 599 Kč. Zastupitelé schvalují odměny v navržené 

výši a tajemnice je pověřena zajištěním tohoto usnesení s platností od 1.2.2017.  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                    UZ 27/5  schváleno 

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

 

6) Cyklostezky 

Předsedkyně výboru pro územní rozvoj informovala o návrhu zadat projekt, na odhad 

investičních nákladů na proveditelnost generelu cyklostezek v městské části, rozdělený na 

4 etapy. 1. etapa – propojení s Malým Hájem, 2. etapa – propojení s Uhříněvsí, 3. etapa – 

propojení s Hostivaří (vlakovým nádražím) a 4. etapa – propojení s A44. Studie 

proveditelnosti bude podkladem pro podání žádostí o dotace. Starosta byl pověřen 

provedením výběrového řízení na projekt proveditelnosti generelu pěších cest a cyklotras. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                     UZ 27/6  schváleno 

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

 

7) Architektonická soutěž na vzhled návsi 

Předsedkyně výboru pro územní rozvoj informovala o návrhu vyhlásit ideovou 

architektonickou soutěž o návrh na zpracování studie „Revitalizace návsi MČ Praha – 

Dolní Měcholupy“. Studie je důležitá pro jednání s developery, kteří mají v plánu stavět 

v části návsi. Zastupitelé souhlasí s vyhlášením ideové architektonicko-urbanistické 

soutěže o návrh na zpracování studie „Revitalizace návsi MČ Praha – Dolní Měcholupy“ a 

pověřují starostu vyhlášením této soutěže. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                   UZ 27/7 schváleno 

Pro: Dvořáková, Jindřich, Pavel, Přibylová, Svoboda, Sobková, Vich, Voříšek, Zimová 
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8) Změna územního plánu – stavba předškolního a školního zařízení 

Městská část Praha – Dolní Měcholupy má záměr na vykoupeném pozemku č. 584/11 

v k.ú. Dolní Měcholupy postavit předškolní a školní zařízení. Starosta navrhl požádat 

vlastníka sousedního pozemku č. parc. 584/10 v k.ú. Dolní Měcholupy, kterým je hlavní 

město Praha, o svěření pozemku do správy městské části a informoval o návrhu požádat o 

změnu ÚP hlavního města Prahy tak, aby umožnila výstavbu předškolního a školního 

zařízení na pozemcích č. 584/10 a 584/11 v k.ú. Dolní Měcholupy. Zastupitelé souhlasí 

s podáním žádosti o svěření pozemku a žádosti o změnu Územního plánu hlavního města 

Prahy na odbor územního rozvoje MHMP. Schváleno hlasováním. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                    UZ 27/8  schváleno 

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

 

 

9) Různé 

 

 Informace o přístavbě mateřské školy – práce zdárně probíhají, dosud prostavěno 1,5 mil. 

Kč, momentálně je stavba zateplená vzhledem k mrazivému počasí 

 

 Kámen Zbraslav – informace 

 

 L. Sobková – stížnosti občanů na neosvětlenou zastávku MHD „K Měcholupům“ a cestu 

na stanici vlakového nádraží „Horní Měcholupy“, není cestou jediná lampa. Proběhla 

diskuze.  

 Pokud se povede pěší cesta směrem na Hostivař – hostivařské nádraží, bude cesta kratší.  

 

 PhDr. Zimová – dotaz na projekt rozšíření stávající základní školy, poměrně spěchá 

 Starosta – rozesíláme poptávky na návrh na zpracování projektu. Obdržena nabídka ve 

výši 230 tis. Kč. Návrh na uzavření smlouvy. 

 

 Termín dalšího řádného zasedání je  ve středu 11.2.2017  

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.10 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 


