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Zápis z mimořádného 3. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - 

Dolní Měcholupy konaného dne 30. 1. 2015 
 

 

Přítomni: Karel Hagel, Jiří Jindřich, Zdeňka Přibylová, Otakar Vich, Jiří Voříšek, Markéta      

                Zimová; tajemnice Šárka Fořtová 

Omluveni: Edita Motlíková 

 

Zasedání bylo zahájeno v 8.30 hod. 

 

PROGRAM:  1) Žádost o dotaci MŠMT  

  2) Různé 
   

Starosta přivítal přítomné zastupitele na mimořádně svolaném 3. veřejném zasedání 

zastupitelstva městské části a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, zastupitelstvo je 

schopno se usnášet a přečetl navržený program. 

Do návrhové komise pro tvorbu usnesení z ustavujícího zasedání byli navrženi Mgr. Pavel a 

Ing. Hagel 

Jako ověřovatelé zápisu ustavujícího zasedání byli navrženi Ing. Přibylová a Ing. Kozel. 

Vše bylo jednohlasně schváleno. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová 

 
 

1) Žádost o dotaci MŠMT 

Starosta informoval o podnětu HPP na podání žádosti o dotaci MŠMT na dostavbu 

tělocvičny – víceúčelové haly, která se musí podat do 31.1.2015 a z toho důvodu bylo 

svoláno mimořádné zasedání. Zpracováním žádosti byla oslovena Equica, a.s., dodala 

zpracovanou přílohu k žádosti.  

V diskusi Ing. Kozel se dotazuje předsedkyně finančního výboru, zda má MČ 7,5 mil. Kč 

které má MČ spoluinvestovat do stavby – bylo potvrzeno, že ano, MČ má.  

Dále se Ing. Kozel dotázal předsedkyně finančního výboru, zda podání žádosti je 

v souladu s pravidly rozpočtovém provizoria, dle kterých na sebe nemůže vzít MČ žádný 

závazek. Bylo konstatováno, že vyhodnocení žádostí bude koncem března a k čerpání by 

mělo dojít až v dubnu, kdy se bude eventuální smlouva podepisovat, tedy až po 

rozpočtovém provizoriu, a pokud tedy nedojde k podpisu smlouvy, není žádný závazek. 

Bude tedy jen podána žádost, která nás nezavazuje k čerpání 7,5 mil. Kč na tělocvičnu. 

Závazek vzniká až podpisem smlouvy o čerpání dotace, pokud ji obdržíme.  

Dále se Ing. Kozel dotázal, zda jsme si jisti, že tělocvičnu s těmito financemi dostavíme a 

do konce roku zkolaudujeme, protože pokud ne, mohl by nastat problém s vracením 

dotace. Starosta – jsme přesvědčeni, že pokud budou finanční prostředky, stavbu do konce 

roku dotáhneme. Ve smlouvě je započítané umělecké dílo, kterého se můžeme zříci a 

penězi eventuálně uhradit případné vícepráce při nedostatku finančních prostředků.  

Proběhla diskuse o DPH. Dále je konstatováno, že v rámci rozpočtového provizoria bude 

uvolněno 45tis.Kč, což je v mezích alikvótní části a domníváme se, že na základě 

informací finančního výboru a starosty jsou dostupné potřebné finanční prostředky. 

Žádost bude zaslána okamžitě po zasedání s přiloženým usnesením.  

Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti, pověřují starostu jejím podpisem a finanční výbor 

pověřují zapracováním potřebné částky do návrhu rozpočtu městské části. 

 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                                          UZ 3/1  schváleno 

Pro: Hagel, Kozel, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová 
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2) Různé 

 

➢ Starosta – další zasedání zastupitelstva bude svoláno na  9.3.2015 a bude předložen 

harmonogram termínů dalších zasedání zastupitelstva. V mezidobí bude svolána 

neformální schůzka zastupitelů  

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 9.00 hodin 

 

 

Ověřovatelé     

 

 

.........................................….                                                      ……............................….......     
    Ing. Zdeňka Přibylová      Ing. Karel Hagel, starosta

         MĆ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

 

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

       Ing. Zbyněk Kozel 

 

 

 

 

          

 

 

Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 


