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Zápis z mimořádného 46. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní 

Měcholupy konaného dne 30. 7. 2018 

 

Přítomni: Gabriela Dvořáková (NM), Jiří Frolík (ODS), Jiří Jindřich (ODS), David Pavel (NM), 

Lucie Sobková (ODS), Martin Svoboda (NM), Otakar Vich (NM), Šárka Fořtová (tajemnice) 

Omluveni: Luboš Ježil (HPP), Jiří Voříšek (ODS) 
 

 

Zasedání bylo zahájeno v 17.32 hod. 
 

Starosta přivítal přítomné na řádně svolaném mimořádném 46. 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 7, proti 0, zdržel se 0. 

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

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání byli navrženi Jiří Frolík a David Pavel. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

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

 

Starosta přečetl navržený program 46. jednání. Ing. Svoboda navrhl doplnění programu – rozšíření 

o bod 3. Různé. O úpravě programu bylo poté hlasováno. 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 3 nebyl přijat 

Pro: Dvořáková, Pavel, Svoboda, Vich 

Zdržel se: Frolík, Jindřich, Sobková  
 

Hlasováno o původním návrhu programu bylo takto: 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 2 byl přijat 

Pro: Dvořáková, Frolík, Jindřich, Pavel, Sobková 

Zdržel se: Svoboda, Vich 
 

PROGRAM: 

1. Výsledek výběrového řízení na nákup hasičské cisterny 

2. Výsledek výběrového řízení – vybavení sportovní haly 

 

Ing. Svoboda – chtěl bych vznést námitku na zápis z jednání ZMČ z 12. 7. 2018. Tento zápis není 

v souladu s jednacím řádem. 

Starosta – navrhuji, aby pan Svoboda své připomínky zaslal, abychom se s nimi mohli seznámit. Bude 

zařazeno na program jednání zastupitelstva v září. 

O návrhu zařazení bodu „Námitky člena zastupitelstva k zápisu z 12. 7. 2018“ do programu 

následujícího zasedání ZMČ bylo poté hlasováno takto: 

Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 1. byl přijat 

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

Zdržel se: Frolík 

 

1. Výsledek výběrového řízení na nákup hasičské cisterny 

Starosta krátce seznámil zastupitele s výběrovým řízením, které pomohla vypsat právní kancelář 

Bursík&spol. Do VŘ se přihlásila pouze jedna společnost – KOBIT, s.r.o., která splnila 

požadavky výběrového řízení. Navrhujeme uzavřít s touto společností smlouvu na dodávku 

hasičské cisterny. 

Ing. Vich – zápis o výsledku výběrového řízení jsme opět dostali nepodepsaný 

Proběhla diskuse s hasiči ohledně technické specifikace vozidla. 

Mgr. Pavel – tato společnost tedy vyrobí zbytek na podvozek Scanie? 

p. Pelikán, JSDH – společnost pořídí podvozek a na něj vystaví i zbytek auta 

Mgr. Pavel – dají na to jen 3 roky záruku? Zdá se mi to málo. 

Ing. Svoboda – bylo vytvořeno nesoutěžní prostředí, kdy podmínky splňuje pouze jeden 

dodavatel, jakým způsobem byla ověřena cena? 
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p. Pelikán, JSDH – podmínky jsou schopné naplnit dvě firmy, jedna z nich se do VŘ nepřihlásila 

Mgr. Pavel – auto se nejdříve objedná a zaplatí se až poté, co bude dodané? Dle předloženého 

návrhu smlouvy je to bez zálohy? 

Ing. Vich – když je pouze jeden dodavatel, získáme dotaci? 

Tajemnice – peníze jsou již na účtu 

Starosta – dotaz na VŘ s jedním účastníkem byl vznesen na právní kancelář s odpovědí, že není 

v rozporu s poskytnutou dotací 

Starosta přečetl navržené usnesení a nechal hlasovat. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0. UZ 46/1  schváleno 

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

 

2. Výsledek výběrového řízení – vybavení sportovní haly 

Starosta informoval, že výběrové řízení dělala společnost T&T Consulting. Do výběrového řízení 

se přihlásily 3 firmy, z nichž nejlepší nabídku podala společnost SPORT CLUB, s.r.o., dále 

starosta otevřel diskusi k tomuto bodu. 

Ing. Svoboda – je optimální, že výběr zařízení dělá úřad, když halu a provoz haly má na starosti 

škola? 

Starosta – vybavení bylo konzultováno s ředitelem ZŠ, v případě pořádání VŘ školou by muselo 

být vypsáno nové VŘ, hala by se předávala bez vybavení, doporučuji schválit, poté bude 

formálně předáno škole 

Mgr. Pavel – měla firma T&T Consulting k dispozici interní směrnici pro zadávání veřejných 

zakázek?, zastupitelům nebyla zaslána výzva k podání nabídky včetně specifikace plnění, není 

možné posoudit soulad 

Kembitzký – bylo součástí výzvy, specifikace pro 1. stupeň ZŠ, konkrétní specifikaci jsme 

dostali od ředitele ZŠ, tam kde nebyla přesná specifikace jsme nechali „volnou ruku“ 

Ing. Vich – minule jsem upozornil na to, že některé výrobky nejsou vybrány odpovídajícím 

způsobem, např. kozy odpovídající pro MŠ 

Starosta – některým nářadím již škola disponuje, proto pan ředitel požadoval pouze menší nářadí 

pro děti 1. stupně ZŠ 

Starosta po diskusi přečetl navržené usnesení a dal o něm hlasovat. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0. UZ 46/2  schváleno 

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

 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.12 hodin. 

 

Nedílnou součástí zápisu je Usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy číslo 46/1 a 46/2 

ze dne 30. 7. 2018. 

 

Zapsala: B. Dubská 

 

Ověřovatelé: 

 
 

 

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

 Jiří Frolík Mgr.A. Jiří Jindřich, starosta 

 MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

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

 David Pavel 

 
 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 


