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Zápis z mimořádného 45. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní 

Měcholupy konaného dne 23. 7. 2018 

 

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

Martin Svoboda (NM), Otakar Vich (NM), Šárka Fořtová (tajemnice), Karel Mára – host 

Omluveni: Lucie Sobková (ODS), Jiří Voříšek (ODS), Jiří Frolík (ODS) 
 

 

Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hod. 
 

Starosta přivítal přítomné na řádně svolaném mimořádném 45. 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 David Pavel. 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

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

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

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

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

 

Starosta navrhl rozšířit program o dva body – Výsledek výběrového řízení – nákup hasičské 

cisterny a Výsledek výběrového řízení – vybavení sportovní haly. 

Ing. Svoboda – nelze schválit úpravu programu, vzhledem k tomu, že podklady byly zaslány 

1,75 hod před konáním zastupitelstva, nebyl čas se s podklady seznámit 

Po krátké diskusi starosta nechal hlasovat o úpravě programu, kterou navrhl. 

Hlasováno: pro 2, proti 4, zdržel se 0 nebyl přijat 

Pro: Ježil, Jindřich 

Proti: Dvořáková, Pavel, Svoboda, Vich 
 

Hlasováno o původním návrhu programu bylo takto: 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0 byl přijat 

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

 

Starosta požádal o možnost pohovořit si na závěr zasedání o konání mimořádného zasedání 

zastupitelstva 30. 7. 2018 
 

PROGRAM:    

1. Výsledek výběrového řízení – SK Dolní Měcholupy – komunitní centrum 

 

1. Výsledek výběrového řízení – SK Dolní Měcholupy – komunitní centrum 

Starosta krátce seznámil zastupitele s podklady k výběrovému řízení a se smlouvou a poté předal 

slovo Mgr. Pavlovi, aby zastupitelům průběh VŘ představil podrobněji. 

Mgr. Pavel – do VŘ byly podány 3 nabídky, z nichž jedna byla vyřazena pro nesplnění kritérií, 

následně byly posuzovány 2 nabídky, hlavním kritériem byla cena, vybrána byla společnost 

GLOBE Production, s.r.o. za cenu 29 169 172,32 Kč vč. DPH. Získali jsme dotaci od MHMP 

(12 mil. Kč) a MČ (10 mil. Kč), musí být odsouhlasena smlouva o dílo, abychom mohli zažádat 

o dotaci Ministerstvo školství (zbývající část celkové částky). 

Starosta přečetl navržené usnesení a nechal hlasovat. 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0. UZ 45/1  schváleno 

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

Po hlasování proběhla ještě krátká rozprava o vybudování dočasných šaten pro SK. 

 

Na závěr zasedání byl projednán termín mimořádného zasedání zastupitelstva 30. 7. 2018. 

Ing. Vich – k předloženým podkladům k výběrovému řízení na CAS pro jednotku DSH vznesl dotaz, 

zda tím, že byl pouze jeden účastník výběrového řízení nedošlo k porušení zákona č. 134/2016 Sb., 
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o zadávání veřejných zakázek.  Předložený zápis o výsledku výběrového řízení byl předložen 

nepodepsaný.  

Ing. Vich – kdo vybíral dodavatele, kteří podávali nabídku na dodávku náčiní a nářadí do tělocvičny? 

Není možno provést srovnání, zda všichni dodavatelé nabízeli shodné vybavení. Koza nebo švédská 

bedna o výšce 60 cm je vybavení vhodné pro Mateřskou školu. Některé ceny ve vítězné nabídce jsou 

výrazně vyšší než ceny obdobného materiálu nabízeného internetovými dodavateli. 

Starosta – kompletní nabídky ostatních dodavatelů budou součástí pozvánky na mimořádné zasedání 

zastupitelstva 

 

 

 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.20 hodin. 

 

Nedílnou součástí zápisu je Usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy číslo 45/1 ze dne 

23. 7. 2018. 

 

 

 

 

Zapsala: B. Dubská 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

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

 Gabriela Dvořáková Mgr.A. Jiří Jindřich, starosta 

 MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

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

 Luboš Ježil 

 

 

 
Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 


