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Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy 

konaného dne 15. 3. 2017  
 

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

(ODS), Ing. Martin Svoboda (NM),  Otakar Vich (NM), Jiří Voříšek (ODS), Markéta Zimová 

(ODS), Šárka Fořtová (tajemnice úřadu), Šárka Guzi za MP, veřejnost 

V průběhu bodu 2) se dostavila Zdeňka Přibylová (HPP) 

 

Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hod. 
 

Starosta přivítal přítomné na řádně svolaném 29. 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 M. Zimová a M. Svoboda 

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

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

Starosta přečetl navržený program, zdůvodnil rozšíření o bod č. 10) Rozpočet 2017 - úpravy 

schváleného rozpočtu a požádal o hlasování. 

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

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

 

PROGRAM:   

1. Bezpečnostní situace v MČ 

2. Poskytnutí dotací 

3. Kronika 

4. ČOV v areálu KOVOŠROT GROUP CZ, a. s. 

5. Přístavba mateřské školy 

6. Rozšíření základní školy 

7. Zprávy z VÚR 

8. Hlučnost provozu na Kutnohorské ulici 

9. Informace z jednání ve věci Attl a spol. s r.o. Továrna na stroje na ÚMČ Praha 15 

10. Rozpočet 2017 – úprava v rámci schváleného rozpočtu 

11. Různé 

 

   

1) Bezpečnostní situace v městské části 

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

části katastru spadající pod MOP Uhříněves staly 2 TČ (z toho jedno vloupání do 

restaurace) a na části katastru spadající pod Hostivař se staly 4 TČ – odcizení vozidla, 

vloupání do vozidla a 2x vloupání. ve věci parkování a stání v ulici Ke Slatinám. Během 

bodu přišla Z. Přibylová. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 29/1  schváleno 

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

 

2) Poskytnutí dotací 

Zastupitelé byli informováni o podaných žádostech o individuální dotaci z rozpočtu 

městské části na rok 2017. ZO Svazu důchodců ČR Dolní Měcholupy žádá za účelem 

konání akcí pro seniory Dolních Měcholup dotaci ve výši 200.000,-Kč, Český radioklub 

Dolní Měcholupy žádá o dotaci ve výši 8.000,-Kč, OS Leonardo žádá na částečné pokrytí 

nájemného dotaci ve výši 350.000,-Kč a SK Dolní Měcholupy žádá o dotaci na přípravné 

práce pro projekt na rekonstrukci klubovny ve výši 506.748,-Kč. Předložen návrh 

veřejnoprávní smlouvy, která bude jednotlivě uzavírána se spolky. Proběhla diskuse 

týkající se rekonstrukce SK. Zastupitelé schválili poskytnutí dotace ZOSD Dolní 
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Měcholupy ve výši 200 tis. Kč, Českému radioklubu Dolní Měcholupy ve výši 8 tis. Kč, 

OS Leonardu ve výši 350 tis. Kč a SK Dolní Měcholupy ve výši 506 tis. Kč. Starosta byl 

pověřen podpisem veřejnoprávních smluv v předloženém znění. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                    UZ 29/2  schváleno 

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

 

 

3) Kronika 

Starosta se dotázal členů zastupitelstva, zda mají nějaké návrhy či připomínky k zápisu do 

Kroniky MČ za rok 2016, který byl všem předem zaslán. Proběhla diskuse, návrh na 

změnu zápisu za měsíc červen a pár dalších připomínek. Zastupitelé souhlasí se zapsáním 

upraveného zápisu do kroniky a pověřují předsedkyni komise sociální, kulturní a 

sportovní, aby navázala spolupráci s kronikářkou městské části. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                    UZ 29/3  schváleno 

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

 

 

4) ČOV v areálu KOVOŠROT GROUP CZ, a.s. 

Starosta podal informace o jednání se zástupci společnosti KOVOŠROT GROUP CZ, o 

dopisu směřovaném majitelům společnosti a odpověď KOVOŠROT GROUP CZ, a.s. 

Zastupitelé po diskusi schvalují prodloužení nájemní smlouvy dodatkem o 3 měsíce, tj. do 

30.6.2017 a pověřují starostu podpisem dodatku č. 18. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 29/4  schváleno 

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

 

5) Přístavba mateřské školy 
Zastupitelé berou na vědomí informaci o postupu stavby „Přístavba Mateřské školy Dolní 

Měcholupy“ a návrh dodatku č. 1 Smlouvy o dílo vzhledem k prodloužení doby stavby o 

8 týdnů. Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny, pravděpodobné ukončení stavby 

bude v polovině dubna 2017. Zastupitelé schválili dodatek ke SOD a pověřili starostu jeho 

podpisem. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1.                                    UZ 29/5  schváleno 

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

Zdržel se: Jindřich 

 

6) Rozšíření základní školy 

Zastupitelé vzali na vědomí informaci o výzvě k předkládání žádostí o podporu v rámci 

Operačního programu Praha – pól růstu ČR - „Navýšení kapacit základního vzdělávání za 

účelem sociální inkluze a schválili spoluúčast MČ Praha – Dolní Měcholupy na 

financování rozšíření kapacity ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 ve výši 10% započitatelných 

nákladů a ostatních vícenákladů dle míry spolufinancování uvedené ve výzvě č. 23 v 

rámci OP Praha – pól růstu ČR. Žádost bude podána ve spolupráci s ředitelem školy do 

31.3.2017. V rozpočtu městské části je rezerva na spoluúčast ve financování. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                    UZ 29/6  schváleno 

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

 

7) Zprávy z VÚR 

Místostarostka podala právu o činnosti Výboru pro územní rozvoz při zastupitelstvu MČ: 

- výstavba bytového domu Na Návsi a napojení na místní komunikaci 

- přestavba objektu na hřišti SK Dolní Měcholupy 

- záměr výstavby pivovaru v lokalitě Malý Háj 

- architektonická soutěž na řešení vzhledu návsi  

Diskuse o usnesení z VÚR a článku ve Zpravodaji o konceptu cyklotras, který nezní jako 
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kolektivní práce výboru, ale jako zpráva jednotlivce.  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                     UZ 29/7  schváleno 

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

 

8) Hlučnost provozu na Kutnohorské ulici 

Informace o stížnostech občanů na hlučnost provozu po Kutnohorské ulici. Starosta 

informoval o zaslání dopisu o konci výjimky na hlukovou zátěž ulice Kutnohorská, který 

byl zaslán náměstku primátorky Petru Dolínkovi pro oblast dopravy. Výjimka končí 

31.12.2017. Dopis obsahuje žádost o další schůzku s občany. Proběhla diskuse zastupitelů 

a veřejnosti, ze které vyplynulo, že podněty od občanů podpoří snahu městské části. Je 

třeba problém hlučnosti Kutnohorské a konec výjimky rozvířit.  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                   UZ 29/8 schváleno 

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

 

9) Informace z jednání ve věci Attl a spol. s r.o. továrna na stroje na ÚMČ Praha 15 

Starosta informoval o jednání, které proběhlo 2.3.2017 na ÚMČ Praha 15. Byla 

projednána problematická situace mezi výrobní továrnou a sousedícími spoluobčany 

v ulici Ke Slatinám. Byly vznášeny dotazy úřadu na majitele firmy, který vysvětlil 

provozní záležitosti, důvody, proč situace takto vygradovala a jaké podniká kroky ke 

zlegalizování provozu haly. Na jednání proběhla informace o výjezdech policie státní, 

cizinecké i městské. 27.6.2016 se MČ Praha – Dolní Měcholupy odvolala proti rozhodnutí 

o zahájení zkušebního provozu haly a odvolání odeslané na MHMP dosud leží 

k vyjádření. Situaci by měl řešit soud, jako občansko-správní spor. Nedošlo k žádnému 

rozhodnutí. Na úřad byla doručena výzva na odstranění nedostatků k návrhu řešení 

dopravy v klidu, měla by se upravit parkovací stání v ulici Na Konci. Proběhla diskuse 

mezi veřejností a zastupiteli. Otázky na zveřejnění do zápisu: 

1. Kdo vymůže zákaz užívání nepovolené výrobní haly, který je z května 2015?  

Jede 24 hodinový provoz. 

Starosta – městská část se také odvolala, ale žádné vyjádření nedostala. 

2. Po komunikaci Ke Slatinám jezdí vozík bez RZ a převáží materiál z jedné haly do 

druhé. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                    UZ 29/9  schváleno 

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

 

10) Rozpočet na rok 2017 – úprava v rámci schváleného rozpočtu 

Zastupitelé berou na vědomí úpravu v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 usnesením 

č. 27/2 z 18.1.2017 a schvalují úpravu znění usnesení v rámci schváleného rozpočtu 

městské části na rok 2017 s příjmy ve výši 22.480 tis. Kč a výdaji 30.496 tis. Kč, schodek 

je dofinancován zapojením prostředků z minulých let ve výši 8.016 tis. Kč. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                               UZ 29/10  schváleno 

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

 

11) Různé 

 

 Parkování v ulici Ke Slatinám je neúnosné, parkovací pás je plný 

Starosta – projedná VÚR 

 

 Mgr. Jindřich – žádá o výměnu člena Redakční rady, za paní Matouškovou navrhuje paní 

Sobkovou, která souhlasí. 

 

 Diskuze zastupitelů ve věci právních služeb pro městskou část, zpracovat výdaje za právní 

služby. Připravit výběrové řízení na právní služby a uzavřít smlouvu s právní kanceláří.  

 



 4 

 

 

 Veřejnost: 

- upozornění na nedovolené odpalování petard  

   - nutno okamžitě volat policii, zveřejnit článek ve Zpravodaji 

- upozornit občany na třídění odpadů 

 

 Starosta připomíná akci „Ukliďme Česko“, která proběhne i v naší městské části za účasti 

dobrovolníků dne  8. 4. 2017 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20.05 hodin 
Nedílnou součástí zápisu jsou USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy číslo 29/1-10 

ze dne 15. 3. 2017 

 
Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 

 

 

Ověřovatelé:     

 

 

 

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

                       MĆ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

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

       Ing. Martin Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 


