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Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy 

konaného dne 20. 9. 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), Šárka Guzi (strážník MP) 

Veřejnost: Ing. Helena Miksánková, Dana Konrádová, Petr Veselý a další veřejnost 

 

Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hod. 
 

Zástupce starosty přivítal přítomné na řádně svolaném 34. veřejném zasedání zastupitelstva 

městské části a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné.  

Do návrhové komise pro tvorbu usnesení ze zasedání byli navrženi Jiří Jindřich a Otakar Vich.  

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání byli navrženi Gabriela Dvořáková a Luboš Ježil. 

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

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

 

PROGRAM:   

1. Bezpečnostní situace v MČ 

2. Hospodaření MČ za 1. pololetí 2017 

3. Úpravy rozpočtu 

4. Poskytnutí dotace 

5. Rozšíření kapacity kuchyně v mateřské škole 

6. Operační program Životní prostředí – domácí kompostéry 

7. Odstupné 

8. Užívání služebního vozu 

9. Doplnění finančního výboru a výboru územního rozvoje 

10. Redakční rada 

11. Základní škola  

12. Rekonstrukce tenisových kurtů  

13. Pošta Partner 

14. Záměr městské části uzavřít smlouvy o právu provést stavbu 

15. Informace z VÚR 

16. Zúžení věcného břemene 

17. Soutěžní podmínky na architektonický návrh návsi 

18. Informace komise kulturní a sportovní 

19. Různé 

 

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

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

   

1) Bezpečnostní situace v městské části 

Šárka Guzi (MP) podala informaci o nápadu trestné činnosti za měsíce červen až srpen. 

V tomto období se na části katastru spadající pod MOP Hostivař událo 11 TČ (5x 

vloupání do vozidel, 1x do bytu, 4x ostatní majetková tr.č. a 1x násilná tr.č.). Na části 

katastru spadající pod MOP Uhříněves se událo 8 TČ (4x vloupání do vozidel, 2x odcizení 

stavební techniky, 1x odcizení DZ a 1x ostatní). O. Vich – proběhlo měření rychlosti na 

Kutnohorské, mám MP výsledky? Š. Guzi – tyto informace nemáme, o výsledky měření 

může požádat starosta. D. Pavel – před vjezdem na hřiště SK na komunikaci Na Paloučku 

stojí vozidla, některá bez SPZ, evidentně nepojízdná. Jak postupovat s jejich odstraněním? 

Š. Guzi – postup je komplikovaný. M. Svoboda navrhuje osadit dopravní značení 

s omezením doby parkování na dobu od 6:00 do 22:00 a umožní odtažení. Š. Guzi toto 

řešení doporučuje. Proběhla diskuse, informace o nárazovém znečištění hostavického 
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potoka. Pokud se zjistí znečištění potoka, je vhodné ihned volat městskou policii, která 

zajistí odebrání vzorků. M. Svoboda - informace o probíhající intenzivní dopravní činnosti 

v zeleni u zahradnictví Krtek v ulici K Měcholupům. Doplněno usnesení o pověření úřadu 

městské části přípravou úpravy dopravního značení, které bude řešit neoprávněné 

ododstavení vozidel na pozemcích městské části. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 34/1  schváleno 

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

 

 

2) Hospodaření za 1. pololetí 2017 

Předseda finančního výboru Jiří Voříšek informoval o hospodaření městské části i 

příspěvkových organizací za první pololetí letošního roku, které probíhá podle očekávání.  

Hlasováno: pro9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 34/2  schváleno 

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

 

 

3) Úpravy rozpočtu 

Předseda finančního výboru Jiří Voříšek informoval o úpravách rozpočtu, které byly 

projednány a doporučeny finančním výborem ke schválení. Jedná se o navýšení kapitoly 

školství o 300 tis. Kč na projekt rekonstrukce - rozšíření kuchyně v mateřské škole a 

navýšení kapitoly činnost místní správy na projekt rekonstrukce domu s pečovatelskou 

službou ve výši 800 tis. Kč. M. Svoboda – není možné hlasovat o navýšení rozpočtu bez 

projednání investičního záměru a investiční záměr dosud projednán nebyl, nebyla 

provedena studie proveditelnosti. Navrhuje nejprve projednat záměr rozšíření kapacity 

kuchyně a projednat záměr snížení energetické náročnosti DPS. Svoboda se dále dotázal, 

jak vysoká je plánovaná investice do rozšíření kuchyně a jak vysoká je plánovaná 

investice do rekonstrukce DPS, plánovaná výše projekčních nákladů ukazuje na investici 

ve výši 6 mil. Kč do rekonstrukce kuchyně a investici ve výši 20 mil. Kč do rekonstrukce 

DPS  . Pan starosta sdělil, že 1 mil. Kč v prvním případě a 10 mil. Kč v druhém případě. 

O. Vich a M. Svoboda vznesli námitky, že v takovém případě jsou plánované náklady na 

projekty za příliš vysoké – v jednom případě 30% a ve druhém 8% a by být výrazně nižší. 

D. Pavel sdělil, že v případě projektu Fotbalové šatny cena projektu dosahovala výše 1,5% 

a J. Jindřich tehdy podával dotaz, zda cena není příliš vysoká. . Starosta navrhuje změnu 

programu spočívající ve sloučení bodů 3. a 5. M. Svoboda upozornil, že je nutné vytvořit 

nový bod programu rekonstrukce domu s pečovatelskou službou. Starosta návrh změny 

programu na sloučení bodů doplnil o vytvoření nového bodu programu.  

Hlasováno: pro9, proti 0, zdržel se 0.                             

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

 

Rozšíření kapacity kuchyně v mateřské škole 

Starosta ozřejmil důvody rekonstrukce kuchyně v mateřské škole, spočívající v rozšíření 

kuchyně z důvodu navýšení kapacity dětí ve školce i škole a již není prostor na vaření pro 

seniory. Dále se také bude navyšovat kapacita od dalšího školního roku v základní škole. 

V diskusi zastupitelů padl dotaz, zda byla prověřena možnost zajištěním potřeb školy 

dovozem jídel, a zda byla do plánu zahrnuto případné rozšíření školy o 10. třídu. 

Zastupitelé dostali informaci, že tyto varianty nebyly zvažovány. Byl podán návrh na 

změnu usnesení - aby bylo vypuštěno schválení navýšení rozpočtu na projekt rekonstrukce 

kuchyně a aby bylo vypuštěno schválení navýšení rozpočtu pro rekonstrukci DPS a aby 

zastupitelé vzali na vědomí záměr rozšíření kuchyně v MŠ a pověřili starostu zpracováním 

investičního záměru rekonstrukce a cenové srovnání s alternativní možností dovážení 

obědů. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                    UZ 34/3  schváleno 

Pro: Dvořáková, Ježil, Jindřich, Pavel, Sobková, Svoboda, Vich, Voříšek, Zimová 
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4) Snížení energetické náročnosti DPS 

Zastupitelé vzali na vědomí záměr na snížení energetické náročnosti DPS a pověřili 

starostu zpracováním investičního záměru na snížení energetické náročnosti domu 

s pečovatelskou službou.  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                    UZ 34/4  schváleno 

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

 

 

5) Poskytnutí dotace 
Předseda FV ozřejmil důvod podané žádosti o dotaci z rozpočtu městské části na rok 2017 

pro Sbor dobrovolných hasičů Dolní Měcholupy, který žádá na reprezentaci mladých 

hasičů a družstva žen na Mistrovství ČR v požárním sportu o dotaci ve výši 40.000. 

Předložen návrh veřejnoprávní smlouvy. Zastupitelé schválili poskytnutí dotace SDH 

Dolní Měcholupy ve výši 40 tis. Kč a pověřili starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                    UZ 34/5   schváleno 

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

 

6) Operační program Životní prostředí – domácí kompostéry 
Starosta informoval o podané žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 68 operačního programu 

Životní prostředí a žádá o dodatečné odsouhlasení podané žádosti o dotaci na domácí 

kompostéry. Byly vzneseny dotazy jaké je kritérium udržitelnosti a kdo a jak prověřil, že 

obci nehrozí riziko vracení dotace. Zastupitelé byli upozorněni, že prokazování dodržení 

podmínek dotace je zodpovědný příjemce dotace tedy obec. Starosta potvrdil, že toto 

nebylo přezkoumáno.  Zastupitelé odmítli dodatečně schválit podání žádosti a pověřují 

starostu prověřením, zda nehrozí riziko  vracení dotace z důvodu nenaplnění podmínek 

programu. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                    UZ 34/6  schváleno 

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

 

 

7) Odstupné 

Starosta navrhl na základě § 87 odst. 5 zákona 131/2000 Sb., poskytnutí tří měsíčních 

odměn Ing. Vichovi po ukončení funkce neuvolněného starosty. Zastupitelé souhlasí 

s poskytnutím měsíční odměny po dobu tří měsíců a pověřují tajemnici zajištěním tohoto 

usnesení. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1.                                  UZ 34/7  schváleno 

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

Zdržel se: Vich 

 

 

8) Dohoda o užívání služebního automobilu 

Zástupce starosty předložil dohodu o užívání služebního vozu pro účely služební i 

soukromé dle legislativy. D. Pavel – dotaz, k čemu bude starosta vůz užívat, efektivnost. 

Doporučuje KV kontrolovat knihu jízd, zda je provoz ekonomický a zda-li starosta pro 

výkon své funkce vůbec osobní automobil potřebuje. O. Vich připomněl, že jako starosta 

použil služební vůz asi 3x za rok. Proběhla diskuse. Zastupitelé schválili uzavření dohody 

o užívání služebního vozu mezi MČ a starostou J. Jindřichem a uložili zástupci starosty 

podepsat dohodu o užívání služebního automobilu. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1.                                  UZ 34/8  schváleno 

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

Zdržel se: Jindřich 
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9) Doplnění finančního výboru a výboru územního rozvoje 

Starosta informoval o odstoupení Mgr. V. Vachaty z členství ve finančním výboru a Ing. 

V. Kuby z členství ve výboru územního rozvoje. Do FV je navržen Ing. Otakar Vich a do 

VÚR je navržen Ing. Luboš Ježil. Zastupitelé volí Ing. Otakara Vicha do FV a Ing. 

Luboše Ježila do výboru ÚR. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 34/9  schváleno 

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

 

10) Redakční rada 

Starosta oznámil odvolání Ing. Zdeňky Přibylové z pozice předsedy redakční rady, na tuto 

pozici byl jmenován Ing. Luboš Ježil. G.Dvořáková vznesla dotaz, jaké důvody vedly 

starostu k odvolání předsedkyně RR. Starosta sdělil, že nebyly pořizovány zápisy 

z jednání rady. D, Pavel uvedl, že Z. Přibylová odvedla dobrou práci pro Zpravodaj a 

důvody pro odvolání neshledává jako opodstatněné. M. Svoboda také ocenil práci a uvedl, 

že pokud je důvodem, že nebyly zprávy, potom by měli být odvolání i členové rady. 

K ocenění práce a nesouhlasu s odvoláním se připojil i O. Vich a G. Dvořáková. D. Pavel 

uvedl, že starosta vede své komise, které nepořizují zápisy a jejich předsedové nebyli 

odvoláni. L. Ježil vyslovil poděkování Zdeně za práci pro Zpravodaj a chce navázat na 

současnou koncepci. Zastupitelé berou na vědomí odvolání předsedkyně a nové složení 

redakční rady Zpravodaje městské části. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1.                                  UZ 34/10  schváleno 

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

Zdržel se: Svoboda 

 

11) Základní škola 

Starosta informoval o plánovaném rozšíření základní školy o 3 kmenové třídy, s tím 

souvisí navýšení kapacity školy o 60 žáků od září 2018. Od nynějšího září se navyšuje 

počet zaměstnanců školy a bude se muset navýšit rozpočet školy na mzdové prostředky do 

konce roku 2017, což bude bodem dalšího zasedání zastupitelstva. Starosta navrhl 

usnesení, ve kterém zastupitelé berou na vědomí projekt rozšíření školy a schvalují 

vyhlášení výběru zhotovitele stavby rozšíření o 3 kmenové třídy. M. Svoboda uvedl, že 

pokud je mu známo, zastupitelé dosud nebyli seznámeni s projektem pro stavební 

povolení. Dále že nebyl předložen návrh smlouvy pro dodavatele a obec nemá projekt pro 

výběr zhotovitele. Je zjevné, že za těchto podmínek není možné schválit vypsání 

výběrového řízení na zhotovitele stavby. Je proto třeba nejprve seznámit zastupitele 

s projektem a vyhlásit výběr na zhotovitele projektu pro výběr zhotovitele stavby.   

Proběhla diskuse mezi zastupiteli a vyjasnění. Zastupitelé souhlasí s plánovaným 

navýšením kapacity žáků školy od 9/2018, s navýšením počtu zaměstnanců školy od 

9/2017 a s vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele projektu pro výběr zhotovitele 

stavby rozšíření školy a pověřují starostu vyhlášením výběrového řízení. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 34/11  schváleno 

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

 

 

12) Rekonstrukce tenisových kurtů 

Starosta vysvětlil, že je zhotoven projekt na rekonstrukci tenisových kurtů včetně běžecké 

dráhy a posunutí oplocení, z MHMP městská část obdržela dotaci 2,9 mil. Kč na tuto akci. 

Bohužel bylo zjištěno, že pod budoucím umístěním čtyřmetrového plotu vede stávající 

vodovodní řad a PVK nevydalo souhlasné stanovisko s umístěním oplocení v blízkosti 

vodovodního řadu.  Byly navrženy varianty - upravit pouze povrhy ve stávající velikosti 

nebo zpracujeme rozšíření projektu o přeložku vodovodního řadu a posuneme celou 

realizaci do roku 2018. Starosta zastupitele ujistil, že dotaci lze přesunout do roku 2018. 
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Zastupitelé souhlasí s přesunutím realizace akce Rekonstrukce víceúčelového hřiště 

v parku za školou a zadáním rozšířením projektu o přeložku vodovodního řadu. Pověřuje 

starostu zadáním úpravy projektu, odesláním žádosti o přesunutí finančních prostředků na 

rekonstrukci na rok 2018 a zadáním projednání stavebního povolení na nový projekt. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 34/12  schváleno 

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

 

13) Pošta Partner 

Vzhledem k plánovanému uzavření pobočky České pošty v Milánské ulici a přesunutí na 

Veronské náměstí, dočasně v období listopad až únor 2018 bude pobočka přesunuta na 

adresu Plukovníka Mráze 24 v Hostivaři, vstoupil starosta v jednání se zástupci České 

pošty a nechá zpracovat podklady, zda je možné stávající poštovnu rozšířit o další 

poštovní služby. Není zcela jasné, zda bychom zvládli splnit požadavky, je velké 

prostorové omezení, ale v usnesení je navržen souhlas s jednáním s Českou poštou, 

abychom mohli jednat o požadavcích. O. Vich navrhuje bod vyřadit z usnesení, jelikož 

neznáme podmínky pošty, navrhuje ponechat pouze bod bere na vědomí záměr zřízení 

Pošty Partner a pověřuje starostu jednáním v této věci. Starosta má obavu, že pokud 

nebude záměr schválen, pošta s ním nebude dále jednat. O.Vich zdůraznil, že starosta 

nepotřebuje souhlas zastupitelstva k tomu, aby dále jednal s Českou poštou, neboť zatím 

nejsou známy základní podmínky pro zřízení Pošta Partner. Proběhla diskuse o navýšení 

počtu zaměstnanců a zásahu do rozpočtu a o podmínkách pošty. Usnesení – zastupitelstvo 

bere na vědomí záměr zřízení Pošty Partner a pověřuje starostu jednáním ve věci zřízení 

této služby. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 34/13  schváleno 

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

 

14) Záměr MČ uzavřít smlouvy o právu provést stavbu 

Starosta informoval o akcích, na které se vztahují předložené smlouvy, záměry jsou 

zveřejněné a předložil smlouvy ke schválení zastupitelstvu. M. Svoboda uvedl, že 

smlouvy by měly chránit práva jak stavebníků, tak obce. Předložené smlouvy jsou vadné, 

mimo jiné chybí základní náležitosti smlouvy jako je určení předmětu plnění a doby, na 

kterou jsou práva poskytnuta, tudíž smlouvy tak nechrání práva ani jedné strany. Smlouvy 

byly navíc předloženy neúplné, s chybnými údaji a proto smlouvy není možné schvalovat.  

Je třeba smlouvy dopracovat, postoupit na odsouhlasení výboru územního rozvoje a poté 

zastupitelstvu. Po diskusi zastupitelé berou na vědomí záměry uzavřít smlouvu o právu 

provést stavbu na pozemku č. parc. 738 v k.ú. Dolní Měcholupy a uzavřít smlouvu o 

výpůjčce pozemku č. parc. 746/1 v k.ú. Dolní Měcholupy a pověřují starostu 

dopracováním smluv právní kanceláří a předložení smluv na VÚR. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 34/14  schváleno 

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

 

 

15) Informace z VÚR 

Mgr. Jindřich podal informaci z jednání výboru pro územní rozvoj a závěrech výboru ze 

dne 12.9.2017 ve věci:  

- rekonstrukce kurtů – doporučení výboru upravit projekt o přeložku vodovodního řadu 

- AZ mobility – výbor ani MČ s projektem souhlas nevyslovila 

- řadové domy na návsi – Fi Jekon byla vyzvána k předložení celkové dokumentace 

- Silniční okruh – stavba 511 – bude mít výrazný vliv na dopravu v městské části, proto 

městská část požádá o možnost být účastníkem řízení v tomto řízení.  

- soutěž na velké rozvojové území – zpracování detailních studií na doporučení míry 

zástavby v určených lokalitách, proběhlo setkání poroty na soutěž architektonického 

ztvárnění návsi v DM, soutěžní podmínky  
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- parkování u firmy Attl a spol. – výbor neschvaluje předloženou situaci parkování ani 

předloženou smlouvu. 

Zastupitelé berou na vědomí předložené informace. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 34/15  schváleno 

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

 

16) Zúžení věcného břemene 

Zúžení vyplývá ze smlouvy o věcném břemeni uzavřené se společností Euro Park Praha, 

a.s. na pozemek parc. 584/3 v k.ú. Dolní Měcholupy, jedná se o přístup na pozemek, který 

městská část koupila se záměrem výstavby školního zařízení a věcné břemeno řeší přístup 

na pozemek č. parc. 584/11, ale není konkrétně vymezeno v prostoru. Tato smlouva 

vymezuje přesně věcné břemeno. Zastupitelé souhlasí –úpravou rozsahu věcného břemene 

dle platné smlouvy, která přesně vymezuje minimální rozsah věcného břemene a souhlasí 

s úpravou rozsahu věcného břemene na pozemku č. parc. 584/3 v k.ú. Dolní Měcholupy. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 34/16  schváleno 

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

 

17) Soutěžní podmínky na architektonický návrh návsi  

Starosta zastupitele informoval, že porotcům byly zaslány soutěžní podmínky na 

architektonický návrh návsi a ti je včera upravili do předložené podoby. Porota za 

nezávislé – arch. Sedlák, arch. Plicka a arch. Sita, kteří pomohli se sestavením podmínek. 

Starosta žádá o přijetí podmínek. Zastupitelé berou na vědomí návrh soutěžních podmínek 

na urbanistickou studii návsi městské části, souhlasí se zněním soutěžních podmínek a 

vypsáním architektonické soutěže a pověřují starostu vypsáním architektonické soutěže. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 34/17  schváleno 

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

 

18) Informace z komise kulturní a sportovní 

Členka komise L. Sobková vyhodnotila akce, které proběhly – běh „Velká měcholupská“, 

účast 97 běžců a akci „Setkání za školou“, kde byly předány pamětní plakety mladým 

hasičům za reprezentace Dolních Měcholup v požárním sportu.  

Připravované akce „Svatomartinská husa“, která se bude konat v sobotu 11.11.2017 a 

„Rozsvícení stromu“ v neděli 3.12.2017. 

Zástupce starosty děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách i realizaci konaných akcí, 

jmenovitě L. Sobkové, G. Dvořákové, M. Kohoutovi, M. Soukupovi a I. Vichové. 

Zastupitelé vzali na vědomí informace komise kulturní a sportovní. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 34/18  schváleno 

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

 

19) Různé 

 

 M. Svoboda – bude dokončena tělocvična, navrhuje, aby bylo uloženo starostovi 

zpracování plánu nákladů souvisejících s provozem tělocvičny.  

L Sobková – tento požadavek vyplynul i z jednání kontrolního výboru a je uveden 

v zápise. 

Usnesení ve znění: zastupitelé pověřují starostu zpracováním plánu provozních nákladů 

dokončované tělocvičny při základní škole schváleno následovně. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 34/19  schváleno 

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

 

 M. Svoboda informuje o dokončování chodníku v Malém Háji, který vede k zastávce 

Kutnohorská a děkuje bývalému starostovi O. Vichovi, že dohodl jeho realizaci 

s investorem. 
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 D. Pavel – jak pokračují vyjednávání se společností Kovošrot, existoval vyjednávací tým, 

jak funguje? Jaký je záměr? 

Starosta – Kovošrot je také v plánu řešit, ale momentálně byly jiné priority. V dřívější 

době bylo vypracováno již několik posudků a v současné době další posudek, jako 

zbytečný náklad. 

D. Pavel – starostovi bylo usnesením zastupitelstva uloženo zadání vypracování 

znaleckého posudku, starosta nekoná a nerespektuje usnesení zastupitelstva, je to podnět 

pro kontrolní výbor. 

M. Svoboda – Došlo ke změně situace, Kovošrot se dvakrát neúspěšně pokusil doběhnout 

městskou část – podal projekty na přesunutí ČOV tak, aby se nemusel s MČ domlouvat na 

koupi a následně byl pokus o to, aby bylo povoleno překladiště. Blíží se termín, kdy 

skončí platnost povolení ČOV. 

Starosta – nepopírám, že je to závažné téma, ale ve funkci jsem krátce. Tento bod bude 

na dalším jednání zastupitelstva. 

 

 O. Vich – byla podávaná žádost o změnu VÚR (velkého rozvojového území) na MHMP, 

je již nějaká informace? 

Starosta – žádost byla podána, ale ještě nebyla změna zařazena do programu komise 

MHMP, bude teprve projednávána 

 

 Starosta – změna ÚP na školu podaná na MHMP, byla projednána komisí, která ji 

neshledala jako dobře podanou a městská část bude požádána o doplnění žádosti, aby byla 

změna dotažená do konce. Podle ředitele odboru územního rozvoje MHMP je horizont 

schválení žádosti o změnu Územního plánu HMP cca 4,5 roku. 

 

 M. Svoboda – informace o průběhu pořizování zápisu z 32. jednání ZMČ. Jako ověřovatel 

zápisu poslal připomínky k zápisu, ty byly odmítnuty nejprve s argumentací, že se jedná o 

pozdní připomínky, následně že s ohledem na dovolenou bylo nezbytné zveřejnit zápis 

bez úprav a následně byly odmítnuty s tím, že nejsou v souladu se skutečným průběhem. 

Všechny námitky starosty se ukázaly jako neoprávněné a a poslechem záznamu se zjistilo, 

že připomínky byly v souladu s průběhem. Před přijetím námitek se nové vedení 

opakovaně pokusilo ve Zpravodaji zveřejnit neplatný zápis. Jednalo se tak o zřejmou 

snahu utajit skutečný průběh zastupitelstva, a vypustit zejména to, co všechno bývalý 

starosta Vich pro obec udělal – získal příspěvek ve výši 40 mil. Kč od Finepu, získání 

pozemku pro stavbu školy a školky, zvýšení bezpečnosti na Kutnohorské, zajištění 

výstavby rozšíření školky, zajištění opravy vadné projektové dokumentace tak, aby po 

letech bylo možné stavbu tělocvičny dokončit. Dále byl vypuštěn dotaz D. Pavla na 

místostarostu Ježila, proč není navržen do žádného z výborů a výzva D. Pavla, aby se 

ostatní zastupitelé připojili k zastupitelům NM, kteří pracují bez nároku na odměnu. 

Postup starosty byl v rozporu s jednacím řádem.. 

Starosta – v žádném případě není snaha nic utajit, záměrem bylo řešení provozních 

připomínek k zápisu na veřejném zastupitelstvu, což je v souladu se zveřejněnou 

metodikou MVČR.  

L. Ježil – důrazně popírá, že by byl záměr cokoli utajit a žádá o možnosti pořizování audio 

záznam jednání a poté jeho umístění na webu městské části a navrhuje znění usnesení. 

 

Usnesení ve znění: zastupitelé pověřují tajemnici prověřením technických i právních 

možností ke zveřejnění audiozáznamů ze zasedání zastupitelstva na webových stránkách 

městské části. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                  UZ 34/20  schváleno 

Pro: Dvořáková, Ježil, Jindřich, Pavel, Sobková, Svoboda, Vich, Voříšek, Zimová 
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 L. Sobková – dotaz na znění bodu v 32. zápise – diskuse zastupitelů o odměnách členů 

zastupitelstva 

 

 D. Pavel – dotaz na funkci školské komise jakožto poradního orgánu starosty, její vztah ke 

školské radě, ve které jsou za MČ zastoupeni stejní lidé jako ve školské komisi. Školská 

komise za poslední rok sešla pouze dvakrát, předsedkyní byl rozeslán program jednání 

komise až na vyžádání členů a až po svolání jednání, zápisy neodpovídají programu, 

nejsou přijata usnesení, není žádný jednací řád komise, není zveřejněn žádný zápis 

z jednání komise, komise se mu zdá neúčelná a neefektivní též vzhledem k funkci školské 

rady nákladům na odměnu předsedkyně komise (1442,- Kč/měsíčně dle zákona pro 

předsedy výborů a komisí), a vzdává se tak členství ve školské komisi 

 M. Zimová –  o funkci komise bude jednat se starostou; uvádí na svou obhajobu několik  

 aktivit, které pro školu i školku učinila, včetně podkladů pro projekty MAP v ZŠ.  

 Starosta se zastává M. Zimové – svou práci dělá dost dobře, aby MŠ i ZŠ fungovaly.  

L. Sobková – jde o společnou komisi školskou a sociální, M. Zimová se zasloužila o 

spoustu věcí týkajících se sociální oblasti, např. zřízení klubu seniorů, atd.. 

Proběhla diskuse. 

  

 J. Attl – okomentoval kauzu Attl a spol. a soubor stěžovatelů, záležitost je neuzavřená, 

v současné době se firma odvolává proti rozhodnutí, které vystavil ÚMČ Praha 15, 

podáno soudní řízení na protistranu na ochranu osoby, poškození dobrého jména.  

 P. Veselý – bylo podané oznámeni, dle zákona jde o území OVC, nemá tam být těžká 

výroba, doprava. Bude probíhat soudní jednání a rozhodne nezávislý soud o dané kauze.  

 H. Miksánková – podání pana Attla -  předžalobní výzva na ochranu osobnosti, myslí si, 

že nemluvíme pravdu, neříkáme nic, na co bychom neměli dokumenty dle zákona. 

Nevymýšlíme si ani vyhrožování panem Attlem. 

 

 J. Sládeček – výjimka hlučnosti na Kutnohorské komunikaci bude končit ke konci roku, 

naměřené hodnoty překračují hodnoty, zaslán dopis s tabulkou a naměřenými hodnotami 

byl předán do podatelny úřadu. Žádá o snížení vlivu hluku pro obyvatele žijící na 

komunikaci Kutnohorská . 

Starosta – chystáme vám odpověď a připravujeme dopis na TSK i HS HMP, která 

výjimku vydala, kde uvedeme Váš dopis jako přílohu, upozorníme na konec výjimky a 

budeme požadovat napsání způsobu, jak hodlají zjednat nápravu.  

 J. Sládeček – žádá o předání tabulky zastupitelům a jednáním ve věci snížení hlučnosti 

Starosta – máme to v úmyslu 

 

 M. Svoboda – v tomto směru bývalý starosta pozval v minulém roce radního přes dopravu 

pana Dolínka, který dal veřejný příslib pro zahájení prací na projektu pro obchvat Dolních 

Měcholup, pro zajištění podpory bylo vytvořeno sdružení obcí, nyní je na novém vedení 

obce aby zajistila zahájení prací na projektu. 

 

 J. Sládeček – ZHMP opět posunulo stavbu obchvatu i přes sliby pana Dolínka 

 

 D. Konrádová – také vyžadovala audio záznamy z jednání ZMČ 

- jaké firmy se podílely na stavbě hasičské zbrojnice? 

J. Voříšek – investor bylo Hl. m. Praha, dodavatel stavby Fanstav 

 D. Konrádová – kdo dělal oplechování na HZ, podobná stavbě obloukové haly 

 J. Voříšek – trapézové plechy byly naplánované dříve, dělala je ostravská firma 

 

 M. Svoboda – uplynula 22.00 hodin, vyplývá povinnost předsedajícího jednat dle 

jednacího řádu 
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 Starosta ukončuje diskusi a dává hlasovat o okamžitém pokračování jednání: 

Navrhuje pokračování. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                  Schváleno pokračování jednání      

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

 

 

 D. Konrádová – dotaz na zvoleného zastupitele v roce 2010 za TOP 09  

 
 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 22.05 hodin 
 

 

Nedílnou součástí zápisu jsou Usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy číslo 34/1-20 ze 

dne 20. 9. 2017 

 

Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 

 

 

Ověřovatelé:     
 

 
     Gabriela Dvořáková           Mgr.A. Jiří Jindřich, starosta  

                         MĆ Praha – Dolní Měcholupy 
 

       Ing. Luboš Ježil 

 

 

 

 

 

 
 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 


