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Zápis z 43. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy 

konaného dne 25. 6. 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), Šárka Fořtová (tajemnice), Martin Kembitzký (ÚMČ), Alena Kadlecová (ÚMČ), Martin 

Rudolf (strážník MP),  
 

Veřejnost: dle prezenční listiny 
 

Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hod. 
 

Starosta přivítal přítomné na řádně svolaném 43. 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 9, proti 0, zdržel se 0. 

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

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání byli navrženi Lucie Sobková a David Pavel. 

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

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

 

Starosta navrhl změnu v programu – přesunutí bodu 13) Sportovní hala na 4. bod projednávání a 

bod 4) Směrnice pro nakládání s osobními údaji projednat jako bod 13. 

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

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

 

PROGRAM:   

1. Bezpečnostní situace 

2. Koncept stravování MŠ, ZŠ  

3. Dodatky zřizovacích listin MŠ, ZŠ 

4. Sportovní hala 

5. Smlouvy s KOVOŠROT GROUP CZ  

6. Smlouva s MHMP  

7. Smlouvy s SK 

8. Úpravy rozpočtu 

9. Věcné břemeno pro optickou síť T-Mobile 

10. Venkovní učebna – smlouva 

11. Návrhy na změnu územního plánu v k.ú. Dolní Měcholupy 

12. Podnět na úpravu územního plánu 

13. Směrnice pro nakládání s osobními údaji  

14. Připomínky k Metropolitnímu plánu 

15. Mimořádná odměna 

16. Oprava kurtů 

17. Různé 

 

1. Bezpečnostní situace v MČ 

Strážník Městské policie pan Martin Rudolf podal informaci Policie ČR o nápadu trestné činnosti. 

Na území spadajícím pod MOP Uhříněves se v květnu 2018 udály 2 TČ – majetková trestná 

činnost a 1 přestupek – také majetková TČ. Na části spravované MOP Hostivař se udály 3 TČ – 

2x majetková trestná činnost, 1x prostá krádež. 

Ing. Vich – dotaz na nefunkční semafory na křižovatce u Malého Háje. 

Strážník – semafory jsou staré, nejsou náhradní díly 

Starosta – TSK neobjednalo od provozovatele nový rozřazovač, bude dále telefonicky urgováno 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. UZ 43/1  schváleno 

Pro: Dvořáková, Frolík, Ježil, Jindřich, Pavel, Sobková, Svoboda, Vich, Voříšek 
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2. Koncept stravování MŠ, ZŠ 

Starosta informoval o konceptu stravování v mateřské škole – bez ohledu na počet vydávaných 

jídel je nutnost investovat do technologie v kuchyni včetně stavebních úprav. V ZŠ je požadavek 

na dovoz dvou jídel. Ve školním roce 2018/2019 navrhujeme řešit situaci tím, že bude připraven 

projekt na rekonstrukci kuchyně v MŠ tak, aby proběhla o prázdninách, a v dalším školním roce 

již může fungovat. V základní škole probíhají projekční práce na rozšíření jídelny, aby kapacita 

dostačovala pro kapacitu školy. K začátku školního roku 2018 – 2019 je plán upravit výdejnu 

jídel pro současný výdej dvou druhů jídel. Jídla budou dovážena od externího dodavatele.  

Ing. Svoboda – již dlouho je znám nevyhovující stav jídelny v ZŠ a kuchyně v MŠ. V září 

minulého roku byl předložen návrh na rekonstrukci kuchyně za 10 mil. Kč, zastupitelstvo investici 

neschválilo a pověřilo starostu, aby předložil investiční záměr a ekonomické porovnání varianty 

s investicí varianty s dovozem jídel. Předložený materiál není ani investiční záměr ani 

ekonomické porovnání variant. Dále bylo podrobně rozebrány nedostatky předloženého 

materiálu. Zůstává tedy v platnosti usnesení ze září 2017 a starosta má předložit investiční záměr 

a ekonomické porovnání variant; navrhl změnu usnesení – Zastupitelstvo ukládá starostovi 

předložení investičního záměru a analýzy provozních nákladů variant. 

Ředitel ZŠ – rozumím tomu správně, že se pouze poptává investiční záměr? 

Ing. Svoboda – na minulém zastupitelstvu bylo rozhodnuto, že stravování na příští školní rok bude 

zajištěno prostřednictvím dovozu jídel; v současné době existují 3 varianty řešení a starosta má 

připravit ekonomické porovnání variant  

Starosta – navrhuje změnu znění usnesení na bere na vědomí posudek modernizace kuchyně a 

předložený koncept stravování a ukládá starostovi předložení investičního záměru a analýzu 

nákladů na tři varianty řešení 

Ing. Vich – v podkladech pro zastupitelstvo se hovoří o třech variantách, co je tedy předloženo 

jako koncept, která z těchto variant? 

Ing. Svoboda – navrhuji zrušit usnesení „bere na vědomí koncept stravování“. Dotaz na starostu, 

zda je vše zajištěno vše pro výdej dovážených jídel dětem v ZŠ? 

Starosta – máme dvě nabídky, nic nebrání úpravě jídelního pultu a zakoupení myčky 

Ředitel ZŠ – vše zajišťuje škola, jediné, co musí zařídit městská část je úprava toho výdejního 

pultu 

Ing. Svoboda – usnesení tedy zůstává v platnosti a vše bude zajištěno včas tak, aby mohlo vše 

správně proběhnout? Starosta byl pověřen a může činit kroky bez souhlasu zastupitelů 

Starosta přečetl navržené usnesení a nechal o něm hlasovat. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. UZ 43/2  schváleno 

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

 

 

3. Dodatky zřizovacích listin MŠ, ZŠ 

Tajemnice informovala, že audit odhalil závadu v tom, že na účtu MČ nebyl majetek školky veden 

jako předaný Mateřské škole. Starosta dodal, že dodatek zřizovací listiny ZŠ řeší převod 

víceúčelové sportovní haly pod správu základní školy. 

Mgr. Pavel – byly dodatky konzultovány s Magistrátem?, nespecifikováno, jaký majetek se MŠ 

předal 

Tajemnice – majetkový soupis k 30. 6. 2018 bude přidán jako příloha 

Ing. Svoboda – je zcela zřejmé a jednoznačné, co se předává? Jasné je, že se předává budova, 

movitý majetek by měl být specifikovaný, bez specifikace smlouva nedává smysl, schvalujeme 

„bianko smlouvu“ 

JUDr. Svoboda – lze snadno vyřešit přílohou k dodatku zřizovací listiny 

Ing. Svoboda – kdo bude kupovat vybavení tělocvičny, obec nebo škola? Aby bylo jasné, kdo a 

kdy nakoupí vybavení 
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Proběhla další krátká diskuse s tím, že je možné schválit dodatek na ZŠ a není možné schválit 

dodatek na MŠ. a poté starosta přečetl navržené usnesení „Dodatek zřizovací listiny ZŠ“ a nechal 

hlasovat. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. UZ 43/3  schváleno 

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

 

4. Sportovní hala 

Starosta vysvětlil, že smlouvy, které zastupitelé obdrželi jako přílohy k jednání zastupitelstva je 

nutné uzavřít kvůli provozování požárního zabezpečovacího systému a pro napojení k pultu 

centrální ochrany HZS hl. m. Prahy. Dále byl předložen soupis vybavení haly s přílohou, kde bylo 

stručně popsáno, jak by ZŠ sportovní halu provozovala. 

Ing. Svoboda – dostali jsme seznam, ale nevíme, co s ním dál, není co schválit 

Starosta – seznam bude podkladem pro výběrové řízení 

Ing. Vich – seznam není kompletní, týká se jen sportovního vybavení. Neuvažuje s požadavky na 

provoz haly. 

Diskuse o zabezpečení cenného majetku návštěvníků, občerstvení nebo umístění automatů na 

občerstvení a o provozování haly a rezervačního systému. 

Starosta přečetl navržené usnesení a následně se o tomto hlasovalo. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0 UZ 43/4  schváleno 

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

 

5. Smlouvy s KOVOŠROT GROUP CZ 

Starosta informoval o jednotlivých smlouvách s firmou KOVOŠROT GROUP CZ a o upraveném 

dodatku k nájemní smlouvě, který bude automaticky prodlužován až do doby převedení pozemku 

v katastru nemovitostí, nejdéle však do 31. 12. 2018. 

Ing. Svoboda – dotaz na možnost zřízení přechodu přes vlečku 

Starosta – upozornil, že došlo k rozšíření usnesení z důvodu souladu smluv a usnesení, smlouvy 

musí odsouhlasit Magistrát 

Ing. Svoboda – navrhuje zřízení věcného břemene na vytvoření cesty pro pěší přes vlečku 

Kovošrotu zapracovat do stávající prodejní smlouvy 

Ing. Vich – požadavek na zřízení přechodu přes vlečku byl zástupcům Kovošrotu sdělen již 24. 

1. 2017 

Ing. Svoboda dal pozměňovací návrh na usnesení – zapracování zřízení služebnosti do bodu č. 12 

prodejní smlouvy. O tomto pozměňovacím návrhu poté bylo hlasováno takto: 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 5. návrh nebyl přijat 

Pro: Dvořáková, Pavel, Svoboda, Vich 

Zdržel se: Frolík, Ježil, Jindřich, Sobková, Voříšek 

Starosta přečetl navržené rozšířené usnesení a nechal o něm hlasovat. 

Pro 8, proti 0, zdržel se 1 UZ 43/5  schváleno 

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

Zdržel se: Dvořáková 

 

6. Smlouvy s MHMP 

Starosta vysvětlil, že se jedná smlouvu na poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 

10 milionů korun na akci výstavba komunitního centra pro spolky v Dolních Měcholupech. 

Finanční výpomoc byla schválena USN 38/59 ZHMP ze dne 14. 6. 2018. Po krátké diskusi 

starosta přečetl navržené usnesení, hlasováno: 

Pro 9, proti 0, zdržel se 0 UZ 43/6  schváleno 

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

 

7. Smlouvy s SK 

Starosta informoval, že tento bod navazuje na bod předešlý a jedná se o rozšíření usnesení 

z minulého zasedání zastupitelstva. Smlouvy řeší pouze darování pozemku ne budov, které na 
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pozemku ještě stojí a řeší smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky. V budoucnu bude 

následovat další smlouva řešící podmínky spolupráce s SK – budova centra by měla být nezávislá 

připojením k inženýrským sítím na Sportovním klubu. 

Mgr. Pavel – předložil zastupitelům k nahlédnutí oficiální geometrický plán darovaného 

pozemku, dále informoval, že do VŘ na zhotovitele stavby podaly nabídky 3 firmy a v současné 

době AK Bursík řeší hodnocení nabídek vč. případného vyloučení jednoho uchazeče z důvodu 

nesplnění podmínek výběrového řízení 

Starosta po krátké diskusi přečetl navržené usnesení, hlasováno: 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. UZ 43/7  schváleno 

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

 

8. Úpravy rozpočtu 

Starosta vysvětlil, že se jedná o přesun částky 827 tis. Kč z rezervy na akci Kompostéry. 

Finanční výbor tuto úpravu rozpočtu schválil. 

Starosta přečetl navržené usnesení a dal o bodu Úprava rozpočtu hlasovat. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. UZ 43/8  schváleno 

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

9. Věcné břemeno pro optickou síť T-Mobile 

Starosta sdělil, že věc byla projednána na výboru územního rozvoje a dále předal slovo zástupci 

společnosti T-Mobile, aby vysvětlil, o co se přesně jedná. 

Zástupce společnosti v krátkosti vysvětlil, že se jedná o zavedení optické sítě na celém území 

Dolních Měcholup, vč. domovních přípojek a dal prostor pro otázky. 

Ing. Vich – nabídka T-Mobile za zřízení věcného břemene je nezvykle nízká, cena je 10x nižší, 

než nabízí například PRE. Jedná se o podporu soukromého subjektu. MČ by do této akce nepřímo 

vložila okolo 2 mil Kč. 

T-Mobile – ano, částka je nižší, dle novely zákona z loňského roku jsou ceny za VB zastropeny, 

cena je stanovena znalcem – zasíťování 30 – 40% domácností, naše nízká částka je z důvodu 

zavedení optické sítě na naše náklady do více než 1300 domácností včetně rodinných domů 

Ing. Svoboda – mělo by být uvedeno, jakým způsobem se bude zasíťování prováděno, aby 

nedošlo k situaci, že bude naráz rozkopaná celá městská část 

Starosta – neschvalujeme zde žádnou smlouvu, diskutujeme, zda chceme připojit všechny 

domácnosti k optické síti za tuto nižší T-Mobilem nabízenou cenu 

Ing. Vich – není pravda, že neschvalujeme smlouvu, když v usnesení je navrhnuto, že 

zastupitelstvo schvaluje poskytnutí věcného břemena za jednorázovou úhradu 200.000,- Kč.  

Ing. Vich – na Malém Háji již optická síť je, jedná se tedy zhruba o polovinu domácností 

v Dolních Měcholupech. Jedná se o výrazně rozdílnou nákladovou cenu při napojení bytového 

domu nebo samostatného odběratele. Jak by to vedení MČ chtělo zohlednit?  

Ing. Svoboda – v případě, že se pro tuto variantu rozhodneme, mělo by být jasně specifikováno, 

že optická síť bude pro občany Dolních Měcholup bezplatná 

Mgr. Pavel – já za své působení slyším o první takové nabídce a jsem pro, aby v celých Dolních 

Měcholupech optická síť byla 

T-Mobile – potřebujeme vědět, zda o tuto nabídku máte zájem, další jednání o znění smlouvy 

bude následovat, jedná se nám o to, abychom na tuto akci včas získali od vedení T-Mobilu finance 

Ing. Ježil – umíte nám sdělit přibližnou cenu, kolik řádově stojí přípojka, za předpokladu, že by 

se síť nezavedla až do domácnosti, ale jednotliví občané si přípojku do domu zaplatí sami 

T-Mobile – cena se pohybuje kolem 10 tis. Kč, děláme předem šetření, kdo má zájem o zavedení 

optického kabelu až do domácnosti, s těmi, kteří zájem nejeví jednáme tak, abychom na jejich 

pozemku vytvořili přípravu pro případné budoucí připojení 

Ing. Ježil – když poskytnete optický kabel i jiným poskytovatelům, oslovíte je, aby zavedli svou 

síť při výkopu, anebo poskytujete vaše optické vlákno? 

T-Mobile – poskytujeme tři varianty, přiložení kabelu do výkopu, nabídnutí prázdných chrániček 

a připuštění na optické vlákno T-Mobile 
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Mgr. Pavel – tento bod není zcela připravený a měl by se projednávat někde jinde, např. ve 

výborech zastupitelstva 

Ing. Vich – třetí varianta je zpracování nabídky na vedení optických kabelů v obci za odpovídající 

cenu za zřízení služebnosti s vyčíslením nákladů na jednotlivé přípojky objektů 

Ing. Svoboda – na VÚR bylo projednáno pouze umístění sítí, VÚR neprojednával smluvní 

podmínky a výši  

Následovala krátká přestávka, navržené usnesení bylo upraveno. 

Starosta přečetl upravený návrh usnesení a nechal o návrhu hlasovat. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. UZ 43/9  schváleno 

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

 

10. Venkovní učebna – smlouva 

Ing. Vich – která z předložených smluv je platná? Jak je tvořena výsledná cena? S uvedeným 

subjektem je ještě podepsána smlouva na venkovní učebnu v MŠ. Dle zákonu o zadávání 

veřejných zakázek se hodnoty smluv jednoho subjektu sčítají. 

Ing. Svoboda – Smlouva spadá do III. kategorie tedy smlouvy od 300 tisíc do 2 mil. Kč.  

Bylo porušeno ustanovení 2.3.1. – nebyl udělen souhlas finančního výboru, nebyl udělena 

výjimka, která měla být schválena kontrolním výborem a smlouva byla uzavřena bez schválení 

zastupitelstvem. 

Ing. Svoboda – Smlouva má velmi nestandardní podmínky a podmínky jsou pro obec nevýhodné.  

Předložený návrh smlouvy ve výkresech obsahuje variantu o ploše 180 m2 a v textu smlouvy 

150 m2. Smlouvu není možné projednat a schválit. 

Starosta navrhl bod stáhnout z programu jednání a navrhl vzhledem k potřebě rozšíření jídelny 

projednat na mimořádném zasedání. Poté bylo o stažení bodu z programu jednání hlasováno 

takto: 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0. bod byl stažen z programu 

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

Při hlasování nebyl přítomen pan Ing. Luboš Ježil. 

 

11. Návrhy na změnu územního plánu v k.ú. Dolní Měcholupy 

Návrhů na změnu územního plánu přišlo několik, všechny byly od stejného žadatele. Výbor pro 

územní rozvoj se zabýval všemi předloženými změnami, ale usnesl se, že podpoří pouze změnu 

na pozemku parc. č. 625/1 v k.ú. Dolní Měcholupy. Dle územního plánu nelze na tomto pozemku 

realizovat jakoukoliv stavbu. Žadatel zde plánuje realizovat rekreační zónu. 

Následně bylo hlasováno. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. UZ 43/11  schváleno 

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

 

12. Podnět na úpravu územního plánu 

Jedná se o podnět předložený společností Euro Park Praha, a.s. v lokalitě Malý Háj, pozemek 

těsně přiléhá k Dolnoměcholupskému katastrálnímu území. Pro tento záměr je vydáno územní 

rozhodnutí na řadové rodinné domy. EPP zde požaduje změnu koeficientu, aby bylo možné zde 

postavit vícepodlažní bytové domy. Výbor pro územní rozvoj tento návrh nepodpořil. 

Hlasováno bylo takto: 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. UZ 43/12  schváleno 

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

 

13. Směrnice pro nakládání s osobními údaji 

Kvůli nařízení GDPR byla sepsána tato směrnice, která upravuje to, jak zaměstnanci úřadu i 

zastupitelé mají nakládat s osobními údaji, se kterými se dostanou do styku. Směrnice byla 

navržena Svazem místních samospráv, který nám poskytuje i služby pověřence pro ochranu 

osobních údajů 
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Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. UZ 43/13  schváleno 

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

 

14. Připomínky k Metropolitnímu plánu 

Starosta vysvětlil, že finální znění obdržel až v den jednání zastupitelstva. Proto zastupitelé tyto 

materiály obdrželi dodatečně. 

Mgr. Pavel – bude připomínka ve smyslu zachování sportoviště? dotaz na koncepční rozvahu 

Východní město 

Starosta – odkaz na koncepční rozvahu Východní město je obsažen v bodě 3) Připomínka č. 1. 

Jedná se o přiblížení Malého Háje k Dolním Měcholupům, které je navrženo v koncepční rozvaze 

Východní město, ale nově navržený Metropolitní plán jej nerespektuje 

Ing. Svoboda – připomínky k Metropolitnímu plánu respektují již dříve schválené dokumenty 

(priority ÚP a teze) 

Ing. Svoboda – jsou zpracovávány další studie, aktuálně existují dva extrémní návrhy – dle 

Metropolitního plánu v oblasti Malého Háje nevznikne nic tedy ani nová škola druhý extrém kdy 

vyroste sídliště mezi Štěrboholy a Dubčí (Východní město), nesouhlasíme, proto 

připomínkujeme 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. UZ 43/14  schváleno 

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

 

15. Mimořádná odměna 

Místostarosta vysvětlil, že se jedná o odměnu za roční výkon funkce starosty. Jedná se o odměnu 

ve výši jedné měsíční odměny. 

Ing. Vich – v usnesení máme odsouhlasit odměnu za zřízení Pošty partner a za práci pro VÚR 

Ing. Ježil – znění usnesení je možné změnit 

Ing. Svoboda – návrh není v souladu se zákonem,  

Starosta poté přečetl navržené usnesení a hlasovalo se. 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 5. UZ 43/15  nebylo přijato 

Pro: Frolík, Ježil, Sobková, Voříšek 

Zdržel se: Dvořáková, Jindřich, Pavel, Svoboda, Vich 

 

16. Oprava kurtů 

Na tuto akci máme dotaci, pokud nebude do konce roku 2018 vyčerpána, budeme ji muset vrátit. 

Navrhujeme provést opravu kurtů v rozsahu, v jakém jsou dnes. Přeložku vodovodu a rozšíření 

realizovat později. 

Mgr. Pavel – omluvil se z rodinných důvodů a opustil zasedání zastupitelstva 

Po krátké diskusi se o tomto bodu hlasovalo. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0. UZ 43/16  schváleno 

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

 

17. Různé 

➢ Starosta přednesl plnění úkolů, vyplývajících z předchozích zasedání zastupitelstva:  

- Architektonická soutěž na náves byla vypsána 20. 4. 2018, odevzdání návrhů je možné do 

15. 8. 2018 

- Pošta Partner byla otevřena 4. 4. 2018 

- Rekonstrukce tenisových kurtů – projekt na přeložku vodovodů byl odevzdán, stavební řízení 

není hotové, oprava kurtů ve stávající podobě 

- Pojezdný chodník u kurtů pro zásobování jídelny – zadán projekt, čekáme na odsouhlasení 

předloženého návrhu 

- Rozšíření ZŠ o 3 kmenové učebny – je vybrán dodavatel, firma KBS stavební, s.r.o. 

- Snížení energetické náročnosti DPS – zpracován investiční záměr firmou LKA 

- Rozšíření kapacity kuchyně v MŠ – zpracována studie firmou Viewegh, navrhujeme přípravu 

a provedení rekonstrukce v roce 2019 
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- Parkování nepojízdných vozidel – konzultována na odboru dopravy Prahy 15, zadáno 

Ing. Býškovi, který dělá dopravní opatření 

- FitPark – bude vypsáno nové VŘ 

- Kompostéry byly dodány 13. 6. 2018, většina je jich předána občanům 

- ČOV Kovošrot – připravuje se podpis smlouvy o prodeji 

- Studie změny ÚP – zapracovávání schválených tezí 

- Obchvat Dolních Měcholup – proběhlo posouzení EIA, výsledky během prázdnin 

- Pozemky pod Hostivařskou radiálou – zaslána písemná žádost, problém, že zatím není územní 

rozhodnutí, není stabilizována přesná trasa 

- Změna územního plánu pro ZŠ v Malém Háji – ZHMP je schváleno pořízení změny ve 

zrychleném řízení 

- Převod pozemku na ZŠ z MHMP na MČ byl již převeden 

- Hlukové limity Kutnohorská – MČ trvá na opatřeních snižujících hlučnost, TSK slíbila měření 

pro pokládku tichého asfaltu bude probíhat v září 2018 (o prázdninách se měřit nesmí) 

- Dotace Zdravý životní styl – proběhla akce v MŠ a DD Radost, budou pokračovat, na podzim 

přednášky o zdravém stravování 

- Zápach kanalizace v ul. Za Kovárnou a Ke Dráze – PVK hledá optimální řešení 

- Pannatoni – MČ se odvolala proti projektu demolice v Kovošrotu, požadujeme řešení staré 

ekologické zátěže 

- Přechod u zastávky autobusu u Malého Háje – BESIP potvrzuje realizaci, komunikují výšku 

povrchu při rekonstrukci Kutnohorské, konkrétní termín ještě nesdělili 

- Chodník u Showroomu Kutnohorská 181, TSK požádána o vybudování chodníku, odbor 

výstavby nařídil odstranění plotu, připojili jsme se a podporujeme, chodník je na místě více než 

10 let – komunikace je vydržena, není právo bezdůvodně zahrazovat 

- Zastřešení zastávek v Dolních Měcholupech – jsme v pořadníku Ropid 

- Osvětlení zastávky Kutnohorská – jsme v pořadníku 

- Generel cyklostezek – žádost o profinancování projektu, nebylo zatím schváleno, hledá se 

projektant k projektování konkrétní cyklostezky 

- Studie 10. učebny v ZŠ Kutnohorská – s panem ředitelem připravujeme podklady pro výběr 

projektanta 

- Vybavení sportovní haly – připraven seznam vybavení, VŘ bude dělat firma T&T Consulting 

- Venkovní učebna a edukativní prvky v MŠ – zpracováván projekt, podána žádost o dotaci, 

probíhá podání žádosti o povolení na Praze 15, u ZŠ podána žádost o dotaci, schválena dotace 

z MHMP na jídelnu, zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 

Ing. Svoboda – dotaz k cyklostezkám, bylo by dobré pokročit dále než k hledání projektanta 

Ing. Vich – je zpracován seznam pozemků pro vykoupení? 

Starosta – důležitá je majetkoprávní strana, jednáme s majiteli pozemků, aby bylo možné 

realizovat, rozumím, je potřeba urychlit 

Ing. Svoboda – jako zastupitelé máme minimum informací, jaký je časový plán, kdy bude 

zahájena příprava  

 

➢ Ing. Svoboda – na minulém zastupitelstvu bylo slíbeno předložení pasportizace komunikací 

Kembitzký – pasportizace je v elektronické podobě i s fotografiemi, lze vytisknout fotografie a 

seznamy ulic s kartografické podobě, není dokument, který by byl komplexně vhodný k vytištění, 

zpracováno v programu Mysis, mohu nahlédnout a porovnat se současným stavem 

Ing. Svoboda – požadavek byl, aby se zastupitelé seznámili s pasportizací komunikací a aby 

mohli posoudit, v jakém stavu je obecní majetek 

Starosta – vymyslíme formu, jakou bude možné pasportizaci prezentovat zastupitelům 
 

➢ Ing. Vich – dotaz na zakoupení pozemků U Tůně, postoupilo se nějak? 

Starosta – bylo zahájeno jednání, majitelé ochotni pozemky prodat, chtějí jistotu, že ÚP umožní 

výstavbu na jiných pozemcích, bude se jednat o částce 
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➢ Ing. Vich – požadavek na projednání dopravního značení na Kutnohorské u Malého Háje – ve 

směru do Prahy právý jídní pruh pouze jako odbočovací pruh s možností rovně pouze pro BUS 

a IZS 

Starosta – byl vznesen dotaz na TSK, projekt musí dělat TSK, prozatím plán, že by v rámci 

rekonstrukce Kutnohorské byla úprava provedena 

Starosta – TSK připravuje plán rekonstrukce Kutnohorské od Štěrbohol až k Uhříněvsi 

v několika etapách 
 

➢ Ing. Svoboda – pro upřesnění, starosta přislíbil sjednání dodatku smlouvy s Kovošrotem, aby 

mohl být zřízen přechod přes vlečku Kovošrotu 

Starosta – ano, je to tak 
 

➢ Nakonec proběhla krátká diskuse o mimořádném jednání zastupitelstva, aby byly projednány 

především Venkovní učebny; termín mimořádného zasedání byl stanoven na 12. 7. 2018 

v 17.30 hodin 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21.28 hodin. 

 

Nedílnou součástí zápisu jsou Usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy číslo 43/1-16 

ze dne 25. 6. 2018. 

 

Zapsala: B. Dubská 

 

Ověřovatelé: 

 

 

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

 Lucie Sobková Mgr.A. Jiří Jindřich, starosta 

 MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

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

 Mgr. David Pavel 

 
Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 


