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Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy 

konaného dne 16. 4. 2018 

 

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

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

(ODS), Martin Kembitzký (ÚMČ), Alena Kadlecová (ÚMČ) 

Omluveni: Šárka Fořtová (tajemnice) 

Veřejnost: dle prezenční listiny 
 

Zasedání bylo zahájeno v 17.31 hod. 
 

Starosta přivítal přítomné na řádně svolaném 41. 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. 

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

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

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání byli navrženi Gabriela Dvořáková a Jiří Voříšek. 

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

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

 

Se zpožděním dorazil pan Ing. M. Svoboda. 

 

Starosta navrhl změny v programu, pan Ing. Vich ještě navrhl přesunutí bodu 9. Tělocvična – 

víceúčelová hala na začátek a zařazení bodu zpráva z jednání kontrolního výboru. Vzhledem k 

tomu, že zápis ze zasedání kontrolního výboru není ještě zpracován, nebylo možno tento bod 

zařadit. O upraveném programu bylo následně hlasováno. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. návrh byl přijat 

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

 

PROGRAM:   

1. Ocenění za reprezentaci MČ 

2. Tělocvična – víceúčelová sportovní hala 

3. Hospodaření za rok 2017 

4. Závěrečný účet za rok 2017 

5. Vyúčtování DPS za rok 2017 

6. Úpravy rozpočtu 

7. Nájemní smlouvy 

8. Zadávací podmínky architektonické soutěže na MŠ a ZŠ v Malém Háji 

9. Soutěžní podmínky pro architekty – náves 

10. Studie VRÚ 

11. Smlouva o právu provést stavbu 

12. Různé 

 

1. Ocenění za reprezentaci MČ 

Starosta představil pány Jiřího Voříška, Karla Justiána a Jakuba Voříška, kteří jsou navrženi na 

ocenění za reprezentaci Městské části. V krátkosti přečetl, za co mají být oceněni. Následně bylo 

o ocenění za reprezentaci MČ hlasováno. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. UZ 41/1  schváleno 

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

Starosta poté předal pamětní medaile a dárkové poukázky oceněným. 

 

2. Tělocvična – víceúčelová sportovní hala 

Starosta požádal pana ředitele základní školy, aby představil návrh na provozování haly základní 

školou. Pan Ferkl v krátkosti představil svůj návrh a poté nechal prostor pro dotazy zastupitelů. 
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Ing. Vich – zatím pouze hrubý návrh, chybí seznam plánovaného vybavení, vyčíslení nákladů 

Ing. Svoboda – otázka způsobu zabezpečení (vrátný, chytré technologie…), způsob 

přihlašovacího systému, hodinová sazba, je třeba, aby vedení obce předložilo zastupitelstvu 

finální návrh provozu  

Mgr. Pavel – otázka na časy využití školou, kroužky pro děti a čas pro veřejnost a s tím spojený 

zisk z pronájmu haly 

Ferkl – skutečné náklady a zisky z provozu budou známé nejdříve po jednom roce provozování, 

do té doby je to pouze odhad; do školy již volají zájemci o pronájem sportovní haly, bude možné 

nastavit rezervační systém 

Starosta – navrhuje vést další diskusi již mimo zasedání zastupitelstva a vyčíslit náklady a ceny 

za pronájem 

Ing. Vich – dotaz na soupis vybavení tělocvičny 

Ferkl – některé vybavení je již nakoupeno z Evropských prostředků 

Kembitzký – s panem ředitelem diskutujeme, je předběžný seznam vybavení, provádíme šetření 

cen vybavení 

Voříšek – je potřeba zeptat se i místních spolků, zda chtějí využívat sportovní halu 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. UZ 41/2  schváleno 

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

 

3. Hospodaření za rok 2017 

Jiří Voříšek uvedl body z finančního výboru, které výbor projednal. Finanční výbor doporučil 

zastupitelům MČ schválit hospodaření městské části a příspěvkových organizací MČ za rok 

2017. Starosta přečetl návrh usnesení a nechal hlasovat. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. UZ 41/3  schváleno 

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

 

4. Závěrečný účet za rok 2017 

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

přezkoumání hospodaření za rok 2017 byly řádně vyvěšeny a finanční výbor jej doporučil ke 

schválení. Závěrečný účet za rok 2017 a přijatá opatření k odstranění nedostatků byly schváleny 

bez výhrad. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0 UZ 41/4  schváleno 

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

 

5. Vyúčtování DPS za rok 2017 

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

s pečovatelskou službou) v ul. Čs. tankistů 206 za rok 2017 a převedení částky 3 222,- Kč 

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

převedením částky. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 1. UZ 41/5  schváleno 

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

Zdržel se: Frolík 

 

6. Úpravy rozpočtu 

Starosta vysvětlil, že se jedná o částky, které MČ získala z rozpočtu MHMP, především o 

finance, které nebyly vyčerpány v předchozích letech. Úpravy rozpočtu byly projednány 

finančním výborem a je doporučeno úpravy schválit. 

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 UZ 41/6  schváleno 

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

 

7. Nájemní smlouvy 

Starosta vysvětlil, o jaké pozemky se jedná a otevřel diskusi. 

Ing. Vich – ceny za nájem jsou velmi rozdílné 7Kč/m2 a 25Kč/m2 
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Starosta – bylo vycházeno z předchozích nájemních smluv 

Proběhla krátká diskuse ohledně cen pronájmu pozemků, nutnost sjednocení ceny/m2 a potřeba 

vytvoření systému stanovení ceny pronájmů např. formou posudku, dle mapy obvyklých cen 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 2. UZ 41/7  schváleno 

Pro: Frolík, Ježil, Jindřich, Pavel, Sobková, Svoboda, Voříšek 

Zdržel se: Dvořáková, Vich 

 

8. Zadávací podmínky architektonické soutěže na MŠ a ZŠ v Malém Háji 

Starosta informoval, že VÚR ve spolupráci s architektem vytvořili zadání pro podmínky 

architektonické soutěže na MŠ a ZŠ v areálu Malého Háje. Výbor doporučil podmínky schválit. 

Proběhla diskuse k zadávacím podmínkám. 

Ing. Vich – pro kolik osob je uvažována aula, rozměr tělocvičny neodpovídá nejběžnější hře na 

českých školách (floorbal). Uvažovat o možnosti využít tělocvičnu i jako aulu. Uvažovat se 

skládací tribunou. 

Mgr. Pavel – dimenzovat sportovní haly podle sportů, které jsou součástí školní výuky 

a poté bylo hlasováno. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. UZ 41/8  schváleno 

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

9. Soutěžní podmínky pro architekty – náves 

Starosta sdělil, že se jedná o soutěžní podmínky na ideovou architektonicko-urbanisticko-

krajinářskou soutěž. Podmínky soutěže byly přehodnoceny, soutěž bude otevřená všem 

architektům a byly upraveny podmínky. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. UZ 41/9  schváleno 

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

 

10. Studie VRÚ 

Jedná se o studii velkého rozvojového území, na které jsou vypracovány 3 studie, kterými se 

několikrát zabýval výbor územního rozvoje. Na jednání výboru byly zpracovány teze pro 

zpracovatele studií. 

Ing. Vich – nedodány grafické podklady, nevím, co znamenají některé zkratky, nebyli jsme 

seznámeni s výše uvedenými studiemi. Do tezí, na základě poučení z chyb minulých, navrhuje 

doplnění o tezi, která by řešila obchvat Dolních Měcholup tak, aby se nestal bariérou uprostřed 

obce. Část obchvatu od hasičské zbrojnice po ulici Ke Kablu zahloubit pod Kutnohorskou ulici 

bez vzájemného dopravního propojení. Jen tak bude mít obchvat vliv na dopravní provoz v 

celých Dolních Měcholupech a ne jen v historické části a nedojde ke vzniku bariéry mezi novou 

částí Dolních Měcholup, kde má být postavena škola, a původní částí Dolních Měcholup.  

Starosta – obec dostala k vyjádření podklady pro EIA Obchvatu Dolních Měcholup 

Diskuse ohledně obchvatu, riziko vytvoření bariéry mezi Malým Hájem a starou zástavbou 

Dolních Měcholup. 

Ing. Svoboda – 3 rozdílné studie, byly zpracovány teze, které mají být zapracovány do 

jednotlivých studií, pokud nedoplníme, Magistrát bude postupovat podle Metropolitního plánu, 

vůči kterému jsme se v minulosti vymezili; zahloubení není v rozporu, navrhuje postupné 

schválení jednotlivých tezí, aby byly podrobně popsány požadavky MČ 

Ježil – je možné zvážit také možnost přemostění 

Ing. Vich – přemostění je bariérou 

Starosta – zapracování dalšího bodu teze, který zohledňuje řešení obchvatu u Malého Háje 

Dále byly postupně přečteny jednotlivé teze, aby každý ze zastupitelů měl možnost se k nim 

vyjádřit. 

Během diskuse se omluvil pan Mgr. Pavel a odešel. 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 2. UZ 41/10  schváleno 

Pro: Frolík, Ježil, Jindřich, Sobková, Svoboda, Voříšek 

Zdržel se: Dvořáková, Vich 
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11. Smlouva o právu provést stavbu 

Starosta informoval, že se jedná o prodloužení vodovodního řadu v ulici Za Zastávkou a že 

smlouvu již schválil výbor územního rozvoje. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0. UZ 41/11  schváleno 

Pro: Dvořáková, Frolík, Ježil, Jindřich, Sobková, Svoboda, Vich, Voříšek 

 

12. Různé 

➢ Ing. Vich – dotaz na zápis do základní školy Kutnohorská 

Ferkl – dostavilo se celkem 45 spádových dětí, 6 spádových dětí se k zápisu nedostavilo; 2 

žádosti o odklad, 3 děti možnost nástupu na nespádovou školu, kam již dochází starší sourozenec; 

škola zřizována pouze pro spádové děti; do 1. třídy můžeme přijmout 33 žáků 

Ing. Svoboda – každoroční nárůst dětí, které nastoupí do ZŠ Kutnohorská, vzrostla reputace školy 

Ferkl – zřizovatel má zažádáno o zvýšení počtu dětí na 210. Nyní je podána žádost o zúžení 

žádosti na 165 dětí. 
 

➢ Sobková – informace o celostátní akce Ukliďme Česko, poděkování účastníkům, shrnutí akce 

Dvořáková – je možné nechat vyrobit cedule „Zákaz skládky“, jedná se nejen o běžný odpad, 

ale i o vyvážení bioodpadu 

Sobková – do parku u školy cedulku zákaz volného pobíhání psů 
 

➢ Ing. Vich – měření rychlosti na Kutnohorské, naměřena rychlost 83 km/h – alarmující, 

zabezpečit přechod; více informací o měření, kolik vozidel měřeno, jak dlouho měřili 

Kembitzký – rekonstrukce autobusové zastávky a přechodu u Malého Háje začne, jakmile 

budou vyřešeny technické detaily rekonstrukce Kutnohorské 

Ing. Vich – změnit řazení pruhů na křižovatce u Malého Háje směrem do Prahy, z pravého 

průběžného pruhu vytvořit pouze odbočovací pruh s možností přímého směru pouze pro MHD.  
 

➢ Starosta – řešilo se posunutí plotu, aby zůstal průchod z Malého Háje do parku Hrušov, bylo 

domluveno s Finepem, aby průchod zůstal zachován, informace se nedostala ke 

stavbyvedoucímu, bude se dále řešit zabezpečení chodců u vjezdu do areálu stavby 
 

❖ Ing. Vobecký – řešíme v SVJ psí exkrementy, není kam házet, lze zajistit koše a jejich vyvážení 

Městskou částí 

Starosta – komunikace v MH jsou převáděny přímo na magistrát, pokusíme se propojit a oslovit 

magistrát  
 

❖ Ing. Miksánková – noční výroba ve firmě Attl, s.r.o. stále probíhá; informace o výsledku šetření 

oznámení o podezření ze spáchání přestupku, očištění svého jména – citace e-mailu. Úřad by měl 

chránit zájmy obyvatel 
 

❖ Miksánek – dotaz na kompostéry 

Starosta – do výběrového řízení na dodávku kompostérů se nikdo nepřihlásil, dotaci jsme 

získali, bude vypsáno nové výběrové řízení 
 

❖ Miksánek – co se staví u Malého Háje? 

Starosta – malé obchodní centrum Retail park, drobné prodejny + prodejna potravin 
 

❖ Němečková – dotaz na venkovní učebnu ZŠ 

Starosta – MŠ bude mít venkovní učebnu letního typu, ZŠ učebnu celoroční, bude funkčně 

propojeno s jídelnou, jedná se o přístavbu k hale; dodavatel pro rozšíření školy není dosud 

vybrán 

Němečková – stavba 100 m2 bude tedy zasahovat do dětského hřiště? 

Starosta, místostarosta – je plánována rekonstrukce dětského hřiště, včetně srovnání povrchu 

Němečková – když přijde školní družina na dětské hřiště u školy, je situace kritická. Nedala by 

se uprostřed parku postavit lanová atrakce? 

Němečková – nová základní škola – jak to pokračuje? Dotaz na stravování a vaření v MŠ. 
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Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.11 hodin. 

 

 

Nedílnou součástí zápisu jsou Usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy číslo 41/1-11 

ze dne 16. 4. 2018. 

 

 

Zapsala: B. Dubská 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

.........................................…... …............................….............. 

 Gabriela Dvořáková Mgr.A. Jiří Jindřich, starosta 

 MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

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

 Jiří Voříšek 
 

 
 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ 


