
 1 

Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy 

konaného dne 19. 4. 2017  
 

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

(ODS), Otakar Vich (NM), Jiří Voříšek (ODS), Markéta Zimová (ODS), Šárka Fořtová 

(tajemnice úřadu), Šárka Guzi za MP, veřejnost 

Omluveni: Zdeňka Přibylová (HPP), Martin Svoboda (NM),   

 

Zasedání bylo zahájeno v 17.35 hod. 
 

Starosta přivítal přítomné na řádně svolaném 30. 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 G. Dvořáková a J. Jindřich 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

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

Starosta přečetl navržený program a požádal o hlasování. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

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

 

PROGRAM:   

1. Informace o bezpečnostní situaci v MČ 

2. Hospodaření za rok 2016 

3. Závěrečný účet za rok 2016 

4. Vyúčtování DPS za rok 2016 

5. Úpravy rozpočtu 

6. Jednací řád FV 

7. Poskytnutí dotace 

8. Informace starosty o dostavbě MŠ a ZŠ 

9. Informace z VÚR 

10. Informace z komise sociální, kulturní a sportovní 

11. Výběrové řízení na rekonstrukci víceúčelového hřiště v parku za školou 

12. Různé 

 

   

1) Bezpečnostní situace v městské části 

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

části katastru spadající pod MOP Uhříněves staly 4 TČ - 2x vloupání do motor. vozidel, 

1x vloupání do lékárny a 1x výtržnictví, na části katastru spadající pod Hostivař se stalo 8 

TČ – 3x vloupání (byt, restaurace, firma), 4x ostatní majetková tr. činnost a 1x výtržnictví. 

Prosba na strážníky o přítomnost na akci „Pálení čarodějnice“ a „Stavění májky“, kontrolu 

postavené májky vzhledem k bezpečnosti. Starosta – dotaz na výstup z měření rychlosti. 

Městská část může požádat o výstup z úsekového měření.  Bezdomovecká ležení jsou 

pravidelně kontrolována MP, která se snaží o udržení v uspokojivém stavu.  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 30/1  schváleno 

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

 

 

2) Hospodaření za rok 2016 

Předseda finančního výboru Mgr. Pavel poznamenal, že materiály k tomuto i dalšímu 

bodu byly řádně vyvěšeny a rozeslány a informoval o hospodaření městské části a 

příspěvkových organizací za rok 2016. Hospodaření mateřské školy skončilo s přebytkem 

ve výši 348.598,64 Kč a základní školy s přebytkem ve výši 130.506,10 Kč. Finanční 
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výbor doporučil ke schválení převedení přebytku hospodaření mateřské školy ve výši 

150.022,84 Kč na účet městské části a částky 120.000 Kč do fondu odměn a částky 

78.575,80 Kč do fondu rezerv mateřské školy. Dále rozdělení výsledku hospodaření 

základní školy částky 104.000 Kč do fondu odměn a částky 26.506,10 Kč do fondu rezerv 

základní školy. Finanční výbor navrhl navýšení příjmové i výdajové strany rozpočtu o 

částku 150.022,84 Kč, na výdajové straně v položce Rezerva. Vysvětlil výsledek 

hospodaření MČ, které skončilo schodkem ve výši 7.939 tis. Kč (z důvodu koupi 

pozemku pro výstavbu školy), ten byl financován z finančních prostředků z let minulých. 

Starosta přečetl navržené usnesení a požádal o hlasování. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 30/2  schváleno 

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

 

 

3) Závěrečný účet za rok 2016 

Předseda finančního výboru konstatoval, že závěrečný účet městské části a zpráva o 

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 byly řádně vyvěšeny a finanční výbor jej 

doporučil ke schválení. Závěrečný účet za rok 2016 a přijatá opatření k odstranění 

nedostatků byly schváleny bez výhrad. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.                                   UZ 30/3  schváleno 

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

 

 

4) Vyúčtování DPS za rok 2016 

Zastupitelé vzali na vědomí předložené vyúčtování zálohových plateb v DPS (dům 

s pečovatelskou službou) v ul. Čs. tankistů 206 za rok 2016 a převedení částky 356,- Kč 

z hlavního účtu na účet vedlejší zdaňované činnosti. Zastupitelé souhlasí vyúčtováním a 

převedením částky. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.                                    UZ 30/4  schváleno 

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

 

 

5) Úpravy rozpočtu 

Informace o rozpočtových úpravách, týkajících se zvýšení rozpočtu na rok 2017:  

- na základě usnesení ZHMP č. 25/14 z 30.3.2017 o poskytnutí podílu z obdrženého  

   odvodu z VHP za poslední čtvrtletí 2016 ve výši 44,0 tis. Kč určených na podporu  

   činností sportovní výchovy mládeže, sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální  

   oblast.  

-  ZHMP schválilo usnesením č. 25/18 z 30.3.2017 ponechání nevyčerpaných     

    účelových prostředků, které byly městské části poskytnuty v předchozích letech 

    v celkové výši 15.458,8 tis. Kč určené na akci „Rozšíření MŠ“ a akci „Výstavba  

    tělocvičny – víceúčelové haly“ 

-  dle usnesení ZHMP č. 25/19 z 30. 3. 2017 o poskytnutí účelové investiční dotace na  

    akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v parku za školou“ ve výši 2 900 tis. Kč,  

    o kterou MČ žádala 

-  dle usnesení RHMP č. 613 ze dne 21.3.2017 poskytnutí účelových neinvestičních 

   dotací ze státního rozpočtu z MŠMT z OP VVV v rámci výzvy – Šablony pro ZŠ  

   Kuthonorská 36 ve výši 271 tis. Kč.  

Dotaz, proč neobdržela MČ další požadované dotace (3 žádosti) – byla vybrána pouze 

jedna. Zastupitelé vzali na vědomí a schválili rozpočtové úpravy dle přílohy. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 30/5  schváleno 

Pro: Dvořáková, Jindřich, Pavel, Sobková, Vich, Voříšek, Zimová 
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6) Jednací řád finančního výboru 
Zastupitelé vzali na vědomí návrh úprav jednacího řádu finančního výboru týkající se 

hlasování „per rollam“. Upravený jednací řád byl schválen. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.                                    UZ 30/6  schváleno 

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

 

7) Poskytnutí dotace 

Byla podána informace o dalších podaných žádostech o individuální dotaci z rozpočtu 

městské části na rok 2017. Svaz dobrovolných hasičů Dolní Měcholupy žádá na činnost 

mladých hasičů dotaci ve výši 30.000 Kč a SK Dolní Měcholupy žádá o dotaci na činnost 

sportovního klubu ve výši 350.000 Kč. Předložen návrh veřejnoprávních smluv. Proběhla 

diskuse týkající se dotace na činnost SK. Zastupitelé schválili poskytnutí dotace SDH 

Dolní Měcholupy ve výši 30 tis. Kč a SK Dolní Měcholupy ve výši 150 tis. Kč. Starosta 

byl pověřen podpisem veřejnoprávních smluv v předloženém znění. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.                                    UZ 30/7  schváleno 

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

 

8) Informace starosty o dostavbě MŠ a ZŠ 

Starosta informoval o postupu prací stavby na přístavbě mateřské školy, práce probíhají 

dle harmonogramu, osazená střecha, hotové omítky. Dne 27.4. je den otevřených dveří 

v MŠ, před zápisem do školky (4.5.) a předpokládá se, že bude možno předvést i novou 

přístavbu. Informoval o návrhu paní ředitelky mateřské školy na zvýšení kapacity školky 

o 24 žáků od září 2017, celkem bude mít MŠ kapacitu 129 dětí. Nastala povinnost 

docházky předškolních dětí do předškolního zařízení. 

Informace o podané dotaci na rozšíření tříd v základní škole.  

Termín dokončení víceúčelové haly – tělocvičny se prodlužuje do konce roku. Řeší se 

vzduchotechnika a vnitřní akustika, kvůli které je třeba posoudit nosnost střešní 

konstrukce. 

Zastupitelé souhlasí se zvýšením kapacity o 24 dětí a pověřují starostu podpisem žádosti o 

navýšení kapacity MŠ Dolní Měcholupy v rejstříku škol a školských zařízení.  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.                                     UZ 30/8  schváleno 

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

 

9) Informace z VÚR 

Starosta a J. Jindřich informovali o činnosti Výboru pro územní rozvoz při zastupitelstvu 

MČ:  

- výstavba bytového domu Na Návsi a napojení na místní komunikaci, souhlas 

   s architektonickým řešením, další jednání s investorem 

- parkování, obytné zóny 

- venkovní zahrádka u Posezení Na Návsi 

- zábor komunikace V Dolinách  

Diskuse, 3.5.2017 schůzka na IPRu o velkém rozvojovém území. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.                                   UZ 30/9  schváleno 

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

 

10) Informace z komise sociálním, kulturní a sportovní 

Předsedkyně komise G. Dvořáková informovala o schůzce s paní kronikářkou, o akci 

Ukliďme Česko, která se uskutečnila 8.4. a na katastru Dolních Měcholup dobrovolníci 

sesbírali cca 2t odpadu. Poděkování dobrovolníkům i hasičům, kteří pomáhali odpad 

odvézt. G. Dvořáková připomněla blížící se akce – 30.4. pálení čarodějnic v blízkosti 

Malého Háje a stavění májky v parku za školou, 9.5. pokládání věnce u Pomníku padlých 

za účasti seniorů a žáků ZŠ, 28.5. Den dětí na hřišti SK Dolní Měcholupy. V průběhu 

měsíce června proběhne další vítání občánků.  
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Proběhla diskuse o hromadě pneumatik v ul. Za Zastávkou, je třeba lokalizovat místo a 

zjistit majitele pozemku. Také cesta ke kompostárně je plná různého odpadu. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.                                UZ 30/10  schváleno 

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

 

11) Výběrové řízení na rekonstrukci víceúčelového hřiště v parku za školou 

Informace o projektu na rekonstrukci povrchů hřiště a schválené dotaci MHMP na akci 

„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v parku za školou“. Proběhla diskuse. Zastupitelé 

souhlasí s vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby a pověřují starostu vypsáním 

výběrového řízení.  

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.                                               UZ 30/11  schváleno 

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

 

12) Různé 

 

 Předseda kontrolního výboru předkládá zápis z jednání KV, ze kterého vyplývají úkoly 

pro tajemnici 

 

 Starosta – informace o výzvě  Operačním programu Životní prostředí 2014-2020, projektu 

„Pořízení kompostérů a štěpkovače pro občany“ 

 – informace o možnosti získání dotace na Energetickou úsporu v městských objektech 

Zastupitelé souhlasí se zapojením městské části do programů a podáním žádostí o dotace. 

 

 Mgr. Pavel – žádá o příspěvky na zlepšení Zpravodaje MČ 

 

 Veřejnost 

P. Veselý – řešení parkování firmy Attl a spol. Továrna na stroje v ul. Na Konci 

Ing. Miksánková, P. Čadilová, D. Konrádová – protiprávně zkolaudované parkoviště od 

roku 2010 v ul. Na Konci, s největší pravděpodobností se pracuje v nepovolené obloukové 

hale, jezdí bez povolení vysokozdvižným vozíkem. Firma jedná protiprávně. 

Starosta – ÚMČ Praha 15 koná.  Proběhla diskuse. 

 

 Ing. Miksánková – kdo zjistí skutečný stav věci v noci? 

 

 Další zasedání zastupitelstva 17.5.2017 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.40 hodin 

 
Nedílnou součástí zápisu jsou Usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy číslo 30/1-11 ze 

dne 19. 4. 2017 

 
Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 

 

Ověřovatelé:     
 
      Gabriela Dvořáková             Ing. Otakar Vich, starosta 

                       MĆ Praha – Dolní Měcholupy 

 

       Mgr.A. Jiří Jindřich 

 

 
Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 


