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Zápis z mimořádného 44. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní 

Měcholupy konaného dne 12. 7. 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), Jana Hlavatá (ÚMČ) 
 

Veřejnost: dle prezenční listiny 
 

Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hod. 
 

Starosta přivítal přítomné na řádně svolaném mimořádném 44. 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 Martin Svoboda. 

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 Jiří Voříšek a Otakar Vich. 

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

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

PROGRAM: 

1. Dodatky zřizovacích listin MŠ, ZŠ 

2. Venkovní učebna – smlouva 

3. T-Mobile – optická síť 

4. Mimořádné odměny 
 

1. Dodatky zřizovacích listin MŠ, ZŠ 

Starosta informoval, že na červnovém zasedání se zastupitelé usnesli, že je potřeba konkretizovat 

majetek, který se předal do správy mateřské a základní školy. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, 

starosta tedy přečetl navržené usnesení a nechal o něm hlasovat. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. UZ 44/1  schváleno 

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

2. Venkovní učebna 

Starosta podal informaci, že se jedná o venkovní učebnu pro základní školu, která má být 

přístavbou ke sportovní hale. Přístavba má sloužit jako venkovní interaktivní učebna a část 

přístavby rozšíří školní jídelnu. Starosta vysvětlil, že zastupitelům v příloze poslal důvodovou 

zprávu, aby vysvětlil, jak došlo k navýšení ceny za projektovou dokumentaci. Bylo vypsáno 

výběrové řízení, do kterého se přihlásila pouze společnost Huť architektury Martin Rajniš. 

Smlouva byla podepsána v částce 268.000,-Kč bez DPH, následujícím vývojem projektu 

(zvětšení přístavby) došlo k nutnosti dodatku ke smlouvě, díky čemuž částka překročila 

300.000,- Kč a je nutné, aby smlouvu odsouhlasilo zastupitelstvo. 

Ing. Svoboda – přečetl své poznatky k venkovním učebnám. Celé znění informace Ing. Svobody 

je přílohou k tomuto zápisu. 

Ing. Vich – smlouva neprošla přes finanční a kontrolní výbor. Pokles ceny díla u smlouvy z 23. 

3. 2018 je způsoben přesunem platby za autorský dozor do hodinové sazby. Je to nejhorší varianta. 

Není nijak omezena platba za autorský dozor. 

Starosta vyhlásil 10 min přestávku pro poradu koalice. 

Starosta ukončil přestávku v délce 18´. Vzhledem k tomu, že obec chtěla dotaci, vše vedení obce 

urychlilo.  

Proběhla diskuse a následně Ing. Svoboda dal protinávrh usnesení, o kterém bylo hlasováno. Ing. 

Svoboda navrhl usnesení v tomto znění: 

I. Bere na vědomí: 

- Postup výběrového řízení 

- Smlouvu s Hutí architektury ze dne 23. 3. 2018 

- Návrh dodatku č. 1 

II. Nesouhlasí 

http://www.dolnimecholupy.cz/files/content/file/P%C5%99%C3%ADloha%20k%20z%C3%A1pisu%20z%20mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho%2044_%20ZM%C4%8C%20-%20Venovn%C3%AD%20u%C4%8Debna%20-%20Ing_%20Svoboda.pdf
http://www.dolnimecholupy.cz/files/content/file/P%C5%99%C3%ADloha%20k%20z%C3%A1pisu%20z%20mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho%2044_%20ZM%C4%8C%20-%20Venovn%C3%AD%20u%C4%8Debna%20-%20Ing_%20Svoboda.pdf
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- Se smlouvou s Hutí architektury 

- S uzavřením dodatku č. 1 

III. Pověřuje 

- Starostu postupovat v souladu se směrnicí pro zadání veřejných zakázek 

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 původní znění navrženého usnesení a nechal o něm hlasovat. 

Hlasováno: pro 5, proti 4, zdržel se 0. UZ 44/2  schváleno 

  Pro: Frolík, Ježil, Jindřich, Sobková, Voříšek 

Proti: Dvořáková, Pavel, Svoboda, Vich 
 

3. T-Mobile – optická síť 

Starosta informoval o záměru budování optické sítě a vysokorychlostního připojení k internetu 

pro co nejširší skupinu obyvatel na území MČ Dolní Měcholupy a předal slovo zástupcům T-

Mobile, aby informovali členy zastupitelstva o návrhu společnosti T-Mobile. 

T-Mobile – byly vypracovány a zaslány 2 varianty zasíťování D. 

 Měcholup s tím, že podmínky budou stejné nejen pro T-Mobile, ale i pro všechny společnosti 

poskytující stejnou službu.  

Ing. Vich – mělo být předloženo více variant, není nabídka jiné společnosti. Proč budeme 

podporovat soukromý podnikatelský subjekt? 

Ing. Svoboda – chceme budování vysokorychlostního internetu, chceme ho pro co nejširší okruh 

obyvatel, mělo by být postupováno formou soutěže, snaha o porušení směrnice 

Frolík – pane Svobodo, lžete! 

Starosta přerušil diskusi a vysvětlil, že se nejedná o žádnou diskriminaci, T-Mobile musí mít 

vyjádření všech ostatních provozovatelů sítí, všichni mají ze zákona právo přiložit své vedení do 

výkopu T-Mobilu (snížení nákladů), v případě, že provedou paralelní vedení, dostanou stejnou 

slevu na věcném břemeni jako T-Mobile, všichni mají rovné podmínky. 

Ing. Vich – obec to bude stát více než 2 miliony, věcné břemeno by se poskytovalo pod cenou. 

Proč neřešit třetí variantu? Věcné břemeno za plnou cenu a následně obec přispěje ze svého 

rozpočtu na přípojky obyvatelům 

Starosta – obec nebude nic platit, za slevu na věcné břemeno bude zasíťována každá domácnost 

Ing. Svoboda – proč nebylo vypsáno výběrové řízení? 

Starosta požádal zástupce T-Mobilu, aby na tuto otázku odpověděl. 

T-Mobile – vychází se zde z několika špatných předpokladů, které jsou příčinou nedorozumění, 

kterých jsme tu svědkem; tato výstavbová činnost nespadá do režimu veřejných zakázek, 

zhotovitel musí získat veřejnoprávní povolení (územní rozhodnutí) a musí mít smlouvu 

s vlastníkem nemovitosti (zde MČ) + musí mít uzavřenou smlouvu o zřízení služebnosti. Bylo již 

řečeno, že musíme mít vyjádření ostatních síťařů a dle legislativy jsme povinni poskytnout 

každému, kdo si požádá poskytnout možnost paralelního vedení. 

Mgr. Pavel – vy říkáte dejte nám 90% slevu, my zasíťujeme vše, jiný poskytovatel není schopen 

– jak to zjistíme?, měl by být udělán znalecký posudek, potřeba udělat veřejnou soutěž, pokud 

nespadá do režimu veřejných zakázek, tak existuje vnitřní předpis; pokud jde cena pronájmu na 

minimum, musí být důvod řádně zdůvodněn 

Proběhla další diskuse a starosta vyzval zastupitele, aby dali případný protinávrh. Mgr. Pavel 

navrhl upravit usnesení a poté bylo o upraveném návrhu hlasováno. 

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

Pro: Dvořáková, Pavel, Svoboda, Vich 

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

Poté bylo hlasováno o původním návrhu usnesení. 

Hlasováno: pro 5, proti 3, zdržel se 1. UZ 44/3  schváleno 

Pro: Frolík, Ježil, Jindřich, Sobková, Voříšek 

Proti: Pavel, Svoboda, Vich 
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Zdržel se: Dvořáková 

 

4. Mimořádné odměny 

Místostarosta se ujal slova a informoval zastupitele o tom, za jaké zásluhy jsou návrhy na 

mimořádnou odměnu. 

Ing. Svoboda – na minulém jednání bylo konstatováno, že toto není v souladu se zákonem, mělo 

by se schvalovat jednotlivě. Dle §57, odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., musí být návrh na 

poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva uveden jako samostatný bod programu. 

Proběhla diskuse o odměnách, zda by nemělo být schváleno finančním výborem a zda jsou 

uvedená odůvodnění opravdu zvlášť mimořádnými zásluhami. 

Mgr. Pavel navrhl stažení tohoto bodu z programu jednání a poté bylo hlasováno o stažení bodu 

z programu. 

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 usnesení v původním znění a nechal o něm hlasovat. 

Hlasováno: pro 5, proti 1, zdržel se 3. UZ 44/4  schváleno 

Pro: Frolík, Ježil, Jindřich, Sobková, Voříšek 

Proti: Svoboda 

Zdržel se: Dvořáková, Pavel, Vich 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 19.25 hodin. 

 

Nedílnou součástí zápisu jsou Usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy číslo 44/1-4 ze 

dne 12. 7. 2018 a písemná informace Ing. Svobody k bodu č. 2 - Venkovní učebna. 

 

Zapsala: B. Dubská 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

 

 

 Jiří Voříšek Mgr.A. Jiří Jindřich, starosta 

 MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 Ing. Otakar Vich 

http://www.dolnimecholupy.cz/files/content/file/P%C5%99%C3%ADloha%20k%20z%C3%A1pisu%20z%20mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho%2044_%20ZM%C4%8C%20-%20Venovn%C3%AD%20u%C4%8Debna%20-%20Ing_%20Svoboda.pdf

