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 Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy 

konaného dne 21. 6. 2017  
 

Přítomni: Gabriela Dvořáková (NM), Luboš Ježil (HPP), Jiří Jindřich (ODS), David Pavel 

(NM), Lucie Sobková (ODS), Martin Svoboda (NM), Otakar Vich (NM), Jiří Voříšek (ODS), 

Markéta Zimová (ODS), Šárka Fořtová (tajemnice úřadu), Zdeňka Přibylová 

Veřejnost: Ing. Helena Miksánková, Jaroslav Miksánek, Dana Konrádová, Lucie Kučerová, 

Vlastimil Kučera, Václav Říha, Petr Veselý a další veřejnost 

 

Zasedání bylo zahájeno v 17.34 hod. 
 

Starosta přivítal přítomné na řádně svolaném 32. veřejném zasedání zastupitelstva městské 

části a konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a 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 Jiří Voříšek a Martin Svoboda 

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

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

 

Starosta oznámil rezignaci paní Ing. Zdeňky Přibylové a přivítal na uvolněný mandát 

náhradníka za volební uskupení Hnutí pro Prahu pana Ing. Luboše Ježila. Ing. Ježil svým 

podpisem stvrdil slib a obdržel osvědčení o nastoupení do funkce člena ZMČ. 

Z. Přibylová popřála zastupitelům hodně štěstí v dalším období, poděkovala za spolupráci a 

rozloučila se. 

Starosta oznámil, že byla vypovězena koaliční smlouva mezi HPP a NM a protože neví zda 

má podporu zastupitelů, požádal zastupitele o vyjádření důvěry hlasováním. 

Hlasováno: pro 3, proti 5, zdržel se 1. 

Pro: Dvořáková, Pavel, Svoboda,  

Proti: Ježil, Jindřich, Sobková, Voříšek, Zimová 

Zdržel se: Vich 

Starosta Ing. Otakar Vich oznámil, že vzhledem k tomu, že nemá podporu zastupitelů, tak 

rezignuje na funkci starosty. Poté předal vedení jednání nejstaršímu přítomnému zastupiteli - 

PhDr. Markétě Zimové. Členové zastupitelstva za ODS a HPP požádali o přestávku na 

poradu.  Přestávka 17.40 – 17.48 h. 
 

Paní M. Zimová se ujala vedení zasedání zastupitelstva, seznámila přítomné s připraveným 

programem doplněným o volbu starosty a zástupce starosty. O. Vich požádal o doplnění 

programu o bod – Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení EIA logistického areálu Panattoni. 

D. Pavel požádal v rámci finančního výboru o rozšíření programu o bod Rozpočtová opatření.  

 

PROGRAM:   

1. Volba starosty 

2. Volba zástupce starosty 

3. Bezpečnostní situace v MČ 

4. Smlouva o právu provést stavbu 

5. Plánovací smlouva 

6. ČOV v areálu Kovošrot Group CZ, a.s. 

7. Informace o zpracování grafického návrhu ÚP 

8. Dostavba tělocvičny  

9. Informace FV 

10. Rozpočtová opatření 

11. Informace z VÚR 

12. Informace z komise sociální, kulturní a sportovní 

13. Odměny 

14. Nové složení výborů  
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15. Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení EIA logistického areálu Panattoni 

16. Různé 

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

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

     

1) Volba starosty 

Proběhla tajná volba starosty vložením upravených hlasovacích lístků do hlasovací urny. 

Po ukončeném hlasování ověřovatelé vyhodnotili výsledek a seznámili přítomné 

s výsledkem volby: 

Počet přítomných členů ZMČ 9, odevzdaných lístků v tajném hlasování 9. Výsledek 

hlasování: pro Mgr.A. Jiřího Jindřicha 5 hlasů, pro Ing. Otakara Vicha 3 hlasy, pro Mgr. 

Davida Pavla 1 hlas.       UZ 32/1 

Mgr.A. Jiří Jindřich byl zvolen starostou Městské části Praha – Dolní Měcholupy, tuto 

funkci bude vykonávat do 31.8.2017 jako neuvolněný člen zastupitelstva a od 1.9.2017 

jako uvolněný člen zastupitelstva. Nový pan starosta děkuje za projevenou důvěru a ujímá 

se vedení zasedání. 

 

2) Volba zástupce starosty  

Starosta se dotázal zástupců za NM, zda mají kandidáta na funkci druhého zástupce 

starosty. Zástupci NM sdělili, že obec nepotřebuje dva zástupce starosty, za dané situace 

odmítají spolupráci na vedení městské části. NM budou dále spolupracovat na plnění 

priorit zastupitelstva. Proběhla diskuse členů zastupitelstva.   

Proběhla tajná volba zástupce starosty vložením upravených hlasovacích lístků do 

hlasovací urny. Po ukončeném hlasování ověřovatelé vyhodnotili výsledek a seznámili 

přítomné s výsledkem volby: 

Počet přítomných členů ZMČ 9, odevzdaných lístků v tajném hlasování 9. Výsledek 

hlasování pro Ing. Luboše Ježila  5 hlasů, další hlasovací lístky byly prázdné. 

Ing. Luboš Ježil byl zvolen zástupcem starosty Městské části Praha – Dolní Měcholupy,  

tuto funkci bude vykonávat jako neuvolněný člen zastupitelstva.          UZ 32/2  

Zástupce starosty děkuje za projevenou důvěru. 

 

3) Bezpečnostní situace v městské části 

Ing. Vich přednesl zprávu o trestné činnosti v městské části za měsíc květen. Na části 

katastru spadající pod MOP Hostivař staly 2 TČ (vloupání) a na části katastru spadající 

pod MOP Uhříněves se stal 1 TČ (vloupání do vozidla).  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 32/3  schváleno 

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

  

4) Smlouva o právu provést stavbu 

Ing. Svoboda si osvojil bod za nepřítomnou předkladatelku a seznámil přítomné se situací 

sportovního klubu, který plánuje rekonstrukci a předělání zázemí a šaten na hřišti SK. 

Sportovní klub má připravenou dokumentaci, žádá o dotace. Stavba zasáhne pozemky  č. 

parc. 784/1, 784/2, 783/3 a 783/2 v k.ú. Dolní Měcholupy ve ve správě městské části, za 

účelem zřízení inženýrských sítí (vodovodní a kanalizační přípojky) do stávajících řadů a 

je nezbytné, aby MČ vyjádřila souhlas se stavbou a uzavřela smlouvu o právu provést 

stavbu. Smlouva byla projednána s výborem územního rozvoje a ten ji doporučil 

zastupitelstvu ke schválení. Zastupitelé vzali na vědomí a schvalují smlouvu o právu 

provést stavbu a pověřují starostu podpisem smlouvy. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                    UZ 32/4  schváleno 

Pro: Dvořáková, Ježil, Jindřich, Pavel, Sobková, Svoboda, Vich, Voříšek, Zimová 
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5) Plánovací smlouva 

Ing. Vich informoval o plánovací smlouvě, která vznikala ve spolupráci s VÚR. Podle této 

smlouvy by měli všichni developeři, kteří budou stavět v Dolních Měcholupech, přispívat 

na výstavbu a rekonstrukce infrastruktury.  Podle této konkrétní smlouvy by měl 

stavebník společnost U Jezírka, s.r.o., který bude stavět na pozemku č. parc. 96, 97 a 98/1 

v k.ú. Dolní Měcholupy, přispět částkou 1.121.500 Kč. Částka je vypočítána ze podlažní 

plochy v m2 krát 500 Kč/ m2, tento vzor by měl být  použit pro všechny další plánovací 

smlouvy. Zastupitelé schválili plánovací smlouvu a pověřili starostu jejím podpisem. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                    UZ 32/5  schváleno 

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

 

6) ČOV v areálu KOVOŠROT GROUP CZ, a.s. 
Ing. Vich poznamenal, že nájemní smlouva  na pronájem ČOV je uzavřena v současné 

době do 30.6.2017 s tím, že jednání se společností Kovošrot Group CZ o prodeji ČOV 

zatím ukončeno není, společnost jedná se zájemcem na odkoupení areálu firmou 

Pannatoni, a očekává, že dokoupí i ČOV od městské části. Kovošrot navrhuje prodloužení 

do konce roku, V předložené smlouvě je navrženo prodloužení o 3 měsíce, tj. do 

30.9.2017. Starosta navrhuje změnu - prodloužení do 31.10.2017.  

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

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

Zastupitelé schválili dodatek na prodloužení nájemní smlouvy do 31.10.2017 a pověřili 

starostu podpisem dodatku č. 19. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                    UZ 32/6  schváleno 

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

 

7) Informace o zpracování grafického návrhu ÚP 
Ing. Vich informoval o jednání na IPRu, kde bylo řečeno, aby si každá městská část 

zpracovala vlastní plán, svůj návrh řešení, které bude předloženo MHMP. Městská část 

oslovila dva členy VÚR, kteří vypracují návrh grafického řešení městské části, které bude 

předáno na výbor územního plánu HMP. Ing. Svoboda vysvětlil důvod vypracování 

našeho vlastního návrhu na změnu územního plánu, který významným způsobem zvýší 

šance naší městské části, aby se ubránila vzniku obrovského města za humny tzv. 

Východního města pro cca 30-50 tis. obyvatel. Pro obranu před výstavbou je třeba se 

bránit vlastním návrhem změny ÚP, který je nutné předložit na MHMP do 31.7.2017, po 

schválení zastupitelstvem. Z toho důvodu bude nutné svolat mimořádné zasedání v druhé 

polovině července. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                    UZ 32/7  schváleno 

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

 

8) Dostavba tělocvičny 

Ing. Vich  zdůvodnil vznik dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na stavbu víceúčelové haly – 

tělocvičny. Vysvětlil, že byla dokončena oprava projektové dokumentace tak, aby bylo 

možné stavbu dokončit v souladu s předpisy. Obsahem dodatku je změnový list č. 11 

týkající se vzduchotechniky a změny klimatizační jednotky a dochází k navýšení ceny o 

1700tis.Kč. Pokud bude dodatek schválen je plánovaný termín dodání jednotky koncem 

srpna 2017. K začátku září je třeba část – jídelna-výdejna, šatna a dětský klub dokončit. 

Ve věci nového akustického řešení bude vypracován další dodatek a další změnové listy. 

Cílem je aby mohla být dokončena stavba do konce roku 2017.  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 32/8  schváleno 

Pro: Dvořáková, Ježil, Jindřich, Pavel, Sobková, Svoboda, Vich, Voříšek, Zimová 
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9) Informace z FV 

Mgr. Pavel informoval o řádném čerpání investičních prostředků dle finančních limitů. Na 

stavbu tělocvičny finanční prostředky jsou, je třeba hlídat čerpání.  Přístavba mateřské 

školky proběhla v rámci přidělených finančních prostředků, o možný přebytek požádáme 

v rámci finančního vypořádání současně se změnou účelovosti. Finanční prostředky na 

rekonstrukci kurtů jsou připraveny, je nutné udělat výběrové řízení, až bude vyjádření od 

PVK v rámci ohlašovací povinnosti. Budou přivedeny sítě, aby bylo možné eventuální 

umístění nafukovací haly. Dále informoval o podání žádosti o dotaci na kompostéry a 

finanční účasti městské části. Dalším bodem bylo podání návrhu na investiční požadavky 

na rok 2018 na MHMP do 31.7.2017 v částce cca. 38 mil. Kč. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 32/9  schváleno 

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

 

10) Rozpočtová opatření 

Mgr. Pavel infomoval o přijatých účelových a neúčelových dotací do rozpočtu městské 

části na rok 2017 – podíl z výnosu VHP - 190 tis. Kč, na podporu projektů k vytvoření 

mapy přístupnosti a bezbariérovosti – 38,5 tis. Kč, pro provoz JSDH – 150 tis. Kč, podíl 

MČ na celkové daňové povinnosti HMP – 817,8 tis. Kč. Z důvodu rozšíření základní 

školy na 10. tříd, bude nutná investice do budovy ZŠ cca 10 mil Kč, přičemž bylo 

zažádáno o dotaci z EU, z toho 40% půjde z rozpočtu HMP a 10% podíl městské části cca 

1mil. Kč. Nyní je nutné vytvořit přes prázdniny jednu třídu ze šaten, což bylo naceněno na 

cca 500tis. Kč. Současně je nutná rekonstrukce ITC vybavení. Proto je nutná úprava 

rozpočtu na kapitolu školství ZŠ z položky „rezerva“ ve výši 818 tis. Kč. Zastupitelé 

souhlasí s úpravou rozpočtu.  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 32/10  schváleno 

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

 

11) Informace z VÚR 

Mgr. Jindřich a Ing. Svoboda podali informaci z jednání výboru pro územní rozvoj a 

závěrech výboru ze dne 18. 5 . a 14.6.2017 ve věci:  

- výstavba rodinného domu Na Návsi  

- návrh na změnu ÚP – koncepce rozvojového území 

- oznámení o zahájení zjišťovacího řízení EIA logist. areálu Panattoni – výbor doporučil, 

aby bylo vypracováno fundované stanovisko z hlediska zájmů městské části z hlediska 

zátěže provozem na komunikaci Kutnohorská, které končí výjimka na hluk k 31.12.2017, 

zatím se vyjadřujeme záporně 

- smlouva s SK 

- parkování v městské části – žádosti soukromých subjektů – negativní vyjádření 

- parkování u firmy Attl a spol. – nebyl předložen návrh o které by bylo jednáno  

- řešení vzhledu návsi – vypracovány podmínky k vyhlášení soutěže 

- architektonická soutěž na novou budovu školy – vypracování podmínek 

- další jednání výboru dne 29.6.2017 

Proběhla diskuse.  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 32/11  schváleno 

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

 

 

12) Informace z komise sociálním, kulturní a sportovní 

Předsedkyně komise G. Dvořáková informovala o akci Den dětí 28/5, účast byla velmi 

pěkná, soutěžilo 97 dětí. Děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách, realizaci i 

odměnách pro děti. Dne 19/6 proběhlo vítání 11 občánků městské části. Další chystaná 

akce je dobročinné divadelní představení, 27/6 od 19 hodin v parku za školou, s názvem 

„Saturnin (jede na kole). Společnost FINEP zaplatí pronájem pódia (7.500,-). Vstupné je 
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50,- Kč a bude využito, spolu s prostředky z charitativní sbírky, k zakoupení speciálního 

dvojkola pro hyperaktivního autistického chlapce. Městská část se přidá finančním darem.  

Požární sport – v krajském kole v požárním sportu mělo SDH Dolní Měcholupy týmy 

v obou kategoriích, muži se umístili na 2. místě a ženy vyhrály, obsadily 1. místo a 

postoupily na Mistrovství ČR. Také dorostenci budou reprezentovat za pěkná umístění na 

Mistrovství MČR ve Zlíně. Proto žádají o dotaci na dopravu (autobus po dobu 3 dnů) ve 

výši cca 40 tis. Kč. Finanční výbor souhlasil s dotací, která bude předložena zastupitelstvu 

ke schválení.  

Informace o konání tradiční akce „Setkání za školou“, které se bude konat první zářijovou 

neděli 3.9.2017 společně s dopoledním během – VELKÁ MĚCHOLUPSKÁ. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 32/12  schváleno 

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

 

13) Odměny 

Starosta informoval o nároku na odměnu za výkon funkcí dle nařízení vlády č. 37/2003 

Sb., v platném znění. Mgr.A.  Jindřich bude pracovat do 31.8.2017 jako neuvolněný 

starosta a od 1.9.2017 jako uvolněný. Funkce zástupce starosty Ing. Ježila bude 

neuvolněná. Měsíční odměna neuvolněného starosty  i zástupce starosty MČ Praha – 

Dolní Měcholupy bude ve 100%  částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 

v platném znění. D. Pavel upozornil, že zástupci NM pracují v zastupitelstvu a výborech 

bez nároku na odměnu, neboť se odměny vzdali ihned po volbě do funkcí v rámci 

zastupitelstva. D. Pavel vyzval zástupce ODS a HPP, aby tak učinili po vzoru zástupců 

NM a vzdali se též odměn.  O stanovení odměn hlasováno.     

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 4.                                            UZ  32/13   schváleno 

Pro: Ježil, Jindřich, Sobková, Voříšek, Zimová 

Zdržel se: Dvořáková, Pavel, Svoboda, Vich  

 

14) Nové složení výborů 

Starosta požádal zastupitele za hnutí NM, zda mají připravené zástupce do výborů, které 

budou pětičlenné. Mgr. Pavel – dotaz, proč dochází ke změně, zda se jedná o špatné 

fungování výborů. Starosta – ne, jde pouze o politický postup. Probíhá diskuze.  

      Finanční výbor: 

Starosta navrhuje odvolání Mgr. Pavla z předsednictví finančního výboru 

Proběhlo veřejné hlasování.   

Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 4,  zdrželi se: 0                           schváleno 

Pro: Ježil, Jindřich, Sobková, Voříšek, Zimová 

Proti: Dvořáková, Pavel, Svoboda, Vich  

Starosta navrhl na funkci předsedy finančního výboru Jiřího Voříška (ODS).  

Proběhlo veřejné hlasování.   

Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0,  zdrželi se: 4                           schváleno 

Pro: Ježil, Jindřich, Sobková, Voříšek, Zimová 

Zdržel se: Dvořáková, Pavel, Svoboda, Vich  

Zvolen předseda finančního výboru Jiří Voříšek  

Z finančního výboru byl odvolán Mgr. Zdeněk Dvořák a navržen Jiří Frolík. 

Finanční výbor ZMČ ve složení: předseda Jiří Voříšek (nominován ODS), členové Mgr. 

David Pavel (nominován NM), Mgr. Vladimír Vachata (nominován NM), Jiří Frolík 

(nominován ODS), David Sobek (nominován HPP) 

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0,  zdrželi se: 0                           schváleno 

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

 

Kontrolní výbor: 

Starosta Mgr.A. Jiří Jindřich rezignuje na funkci předsedy kontrolního výboru a navrhuje, 

v rámci politického rozložení ve výborech, hnutí NM, aby dodali jméno na předsedu. 
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Hnutí NM s ohledem na to, že má ve výboru jen dva členy funkci předsedy neobsadí. 

Probíhá diskuze.  Starosta na funkci předsedy kontrolního výboru navrhuje Lucii 

Sobkovou (ODS).  

Proběhlo veřejné hlasování.   

Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0,  zdrželi se: 4                           schváleno 

Pro: Ježil, Jindřich, Sobková, Voříšek, Zimová 

Zdržel se: Dvořáková, Pavel, Svoboda, Vich  

Zvolen předseda kontrolního výboru Lucie Sobková.  

Složení Kontrolního výboru ZMČ: předseda Lucie Sobková (nominována ODS), členové 

Ing. Zbyněk Kozel (nominován NM), Ing. Libor Motlík (nominován NM), Vlasta 

Blažková (nominován ODS), Tomáš Štěpánek (nominován HPP) 

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0,  zdrželi se: 0                           schváleno 

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

 

Výbor pro územní rozvoj: 

Zastupitelé vzali na vědomí rezignaci Ing. Přibylové – předsedkyně výboru, starosta 

Mgr.A. Jiří Jindřich navrhuje své jméno na předsedu výboru pro územní rozvoj. 

Proběhlo veřejné hlasování.   

Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 4,  zdrželi se: 0                           schváleno 

Pro: Ježil, Jindřich, Sobková, Voříšek, Zimová 

Proti: Dvořáková, Pavel, Svoboda, Vich  

Zvolen předseda výboru pro územní rozvoj Mgr.A.   Jiří Jindřich. 

Do členství výboru územního rozvoje je navržen Ing. Vladimír Kuba.  

Výbor územního rozvoje ZMČ ve složení: předseda Mgr.A. Jiří Jindřich (nominován 

ODS), členové Ing.et Ing. Tomáš Choděra (nominován ODS), Ing. Vladimír Kuba 

(nominován HPP), Ing. Martin Svoboda (nominován NM), Ing. Luděk Podlipný 

(nominován NM) 

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0,  zdrželi se: 0                           schváleno 

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

 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 32/14  schváleno 

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

 

D. Pavel - dotaz na pana místostarostu Ježila, proč není navržen do žádného ze tří výborů 

zastupitelstva či tří komisí starosty. Pan Ježil odpověděl, že jako zástupce starosty nemůže 

být členem FV nebo KV, a co se týče výboru pro územní rozvoj, necítí se být dostatečně 

kvalifikován. Jelikož se vše odehrálo velmi rychle, předpokládá, že se situace může do 

budoucna změnit. 

 

Gabriela Dvořáková, vzhledem k nastalé situaci rezignuje na post předsedkyně komise 

sociální, kulturní a sportovní. Dál ale zůstává členkou komise a bude pokračovat v práci, 

která je rozpracována.  

 

15) Vyjádření k zahájení zjišťovacího řízení EIA logistického areálu Panattoni 

Ing. Vich s Ing. Svobodou informoval o zahájení zjišťovacího řízení, přišlo asi 80 stánek 

textu k zjišťovacímu řízení EIA, což je vliv stavby na životní prostředí. Jedná se o 

logisticko-výrobní areál, umístěný v areálu Kovošrotu.. Věc byla projednána ve VUR . 

VÚR se jednomyslně shodl, že v důsledku navýšení dopravy hrozí dopravní kolaps na 

křižovatce Štěrboholská. Dále hrozí navýšení hluku na Kutnohorské, kde již dnes jsou 

překračovány hygienické limity, v současné době platí výjimka do konce roku. Výbor 

doporučil objednání právního stanoviska. Jelikož stanovisko městské části je nutné odeslat 

do 29.6.2017 na odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, byla neprodleně 

odeslána objednávka stanoviska právní kanceláři za navrženou cenu 60 tis. Kč. Usnesením 
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se schvaluje zadání právního stanoviska, které bude požadovat zpracování velké EIA, 

vzhledem k předpokládanému vlivu stavby na MČ Praha – Dolní Měcholupy a pověřuje 

starostu jeho odesláním do 29.6.2017 na MHMP. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 32/15  schváleno 

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

 

16) Různé 
 

Ing. Svoboda – poděkování bývalému starostovi panu Vichovi za práci, kterou pro 

městskou část udělal. Připomněl, že starosta se zasadil o získání příspěvku v hodnotě 40 

mil. Kč od Finepu v podobě pozemku pro stavbu nové školy a školky, přispět ke zvýšení 

bezpečnosti na Kutnohorské, zajistit výstavbu rozšíření školky, zajistit opravu projektu 

tělocvičny pro možnost dokončení tělocvičny, podporovat kulturní a sportovní akce 

v obci. 

- k poděkování se připojují ostatní zastupitelé i pracovníci úřadu 
 

 Ing. Vich  – 22/6 v 9.15 hodin proběhne kolaudace přístavby mateřské školky 

- v sobotu 28/6 proběhne na hřišti SK pohár starosty ve fotbale od 9 hod 

- domluveno předání funkcí 
 

 L. Sobková – stížnosti občanů na nepořádek v parku, přerostlé keře, suché větve atd., 

nutná kontrola 

 

 Veřejnost – také stížnost na kontrolu úklidu v městské části 

 

 Ing. Miksánková – požaduje: 

-  aby byli zastupitelé seznámeni s rozhodnutím MHMP z 26.5.2017 od JUDr. 

Kajedové, které bylo doručeno Mgr. Mládkovi (právnímu zástupci MČ), kterým je 

zrušeno dodatečné stavební povolení výrobní haly firmy Attl a spol., to je 365m2 uvnitř 

areálu, tzn. pořád platí zákaz užívání nepovolené výrobní haly ze 17/5/2015.  

- aby byli zastupitelé seznámeni s další černou stavbou 350m2 firmy Attl a spol. Továrna 

na stroje, je to hala pro skladování plodin s možností využití jako vzorová hala, je tam 

zákaz užívání a je nařízeno její odstranění, v současné době ve stádiu odvolání, také je to 

součástí dopisu MHMP z 12.6.2017 z kontrolního odboru.  

- poskytuji informaci stavebního odboru (písemně) č.j. 64601/2016/KUT/MTo, ze dne 

2.1.2017, která nám byla poskytnuta na žádost o poskytnutí informace. 

- o prezenční listinu přítomné veřejnosti 

 

 D. Pavel uvedl, že důvodem pro ukončení koaliční smlouvy ze strany HPP bylo, že HPP 

zásadně nesouhlasí se zadáním právního posudku ze strany MČ k navržení právního 

řešení nečinnosti stavebního úřadu ÚMČ Praha 15 ve věci nepovoleného provozu ve firmě 

Attl spol. s r.o. a stavby skladové haly firmy Attl spol. s r.o. na cizím pozemku.  

 

 L. Ježil toto, jako důvod odmítl a k důvodům paní Přibylové se nemůže vyjádřit, jelikož 

tohoto jednání nebyl přítomen. Toto nepovažuje za důvod ukončení koalice. Důvodem pro 

vypovězení koalice byly politické důvody. 

 

 P. Veselý – dotaz, zda nadále bude součástí Zpravodaje zápis z jednání zastupitelstva 

městské části 

Starosta – není v úmyslu nic měnit 

 

 D. Konrádová – nezdá se jí, že bude starosta současně předseda pro výbor územního 

rozvoje. Dotaz, proč chce zastávat tyto dvě strategické pozice.  
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Starosta – svou profesí bych mohl prospět k tomu, aby rozvoj Dolních Měcholup byl 

pozitivní a aby se v této době, kdy se rozhoduje o územním plánu, dal podchytit další 

vývoj na desítky let dopředu.  

 

 Diskuze občanů a zastupitelů.  

 

 J. Miksánek – příspěvek adresovaný Ing. Přibylové přečten a písemně předložen 

 

 Ing. Kučera – změna ve vedení obce, jaké má nové vedení priority? 
 

Starosta – dokončit veškeré započaté i předešlé akce, projekty atd. Budeme samozřejmě 

pokračovat, chtěli jsme vytvořit prostor pro spolupráci. Jsou nastavené priority a v nich se 

bude pokračovat – škola i mateřská škola v Malém Háji, studie návsi, tělocvičnu, 

koncepce cyklostezek, úpravu lesíka u Tůně, sádky,  atd.  

 

Starosta –  heslo z Řádu křižovníků: „Soudržností malé věci rostou a nesoudržností se i 

velké věci bortí“ je cíl mého konání. Pracovat společně a neztrácet energii na vnitřních 

sporech. 

 

Jména diskutující veřejnosti byla zveřejněna na vlastní žádost. 

 

 Během měsíce července bude řádně svolané mimořádné zasedání zastupitelstva  
 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 21.25 hodin 
 

 

 

Nedílnou součástí zápisu jsou Usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy číslo 32/1-15 ze 

dne 21. 6. 2017 

 

Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 

 

 

 

Ověřovatelé:     
 

 

.........................................….                                                   ……............................….......     
          Jiří Voříšek          Mgr.A. Jiří Jindřich, starosta  

                         MĆ Praha – Dolní Měcholupy 
 

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

       Ing. Martin Svoboda 

 

 
 

 
 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 


