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Zápis z mimořádného 47. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní 

Měcholupy konaného dne 24. 8. 2018 

 

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

Lucie Sobková (ODS), Otakar Vich (NM), Jiří Voříšek (ODS) 

Omluveni: David Pavel (NM), Martin Svoboda (NM), Šárka Fořtová (tajemnice) 
 

 

Zasedání bylo zahájeno v 8.04 hod. 

 

Starosta přivítal přítomné na řádně svolaném mimořádném 47. 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, Ježil, Jindřich, Sobková, Vich, Voříšek 

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

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

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

 

Starosta přečetl navržený program 47. jednání ZMČ a poté o něm bylo hlasováno. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 byl přijat 

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

PROGRAM: 

1. Dodatek ke smlouvě na vybavení sportovní haly 

 

1. Dodatek ke smlouvě na vybavení sportovní haly 

Starosta vysvětlil zastupitelům, proč se přijímá dodatek ke smlouvě. Pan ředitel ZŠ se rozhodl, 

že by bylo vhodné, aby na skříňkách ve víceúčelové sportovní hale byl zámek na minci místo 

standartního zámku. Protože smlouva byla schválena zastupitelstvem, je nutné, aby i dodatek byl 

schválen zastupitelstvem. 

Dodavatel garantuje dostatečné množství požadovaných zámků skladem a jejich 

bezporuchovost. 

Ing. Vich – byl předložen jiný materiál, než který byl zastupitelům zaslán, přílohy nejsou 

správně označeny, pokud přibývá zámek, není nutné vytvořit celou smlouvu znovu, stačí pouze 

dodatkem přidat 60 ks zámků. Již dříve jsem upozorňoval, že je nutno skříňky zamykat, teď se 

dodává zámek ke skříňkám. 

Starosta – zámky na skříňkách byly objednány, v dodatku se schvaluje změna 

„obyčejného“ zámku na zámek uzamykatelný pomocí mince. 

Ing. Vich – dodatek je špatně připravený; souhlasím se zámkem, ale nemohu souhlasit se 

zněním těchto smluv. 

Starosta – tento dodatek jsem nechal konzultovat právníkem, je jím schválen, neměl by být 

v rozporu 

Ing. Vich – který z předložených dodatků má být schválen? Ten, který byl zaslán podepsaný 

dodavatelem? 

Starosta – tento podepsaný byl opraven, schvaluje se dodatek, který byl zastupitelům zaslán 

20. 8. 2018 dodatečně a nepodepsaný dodavatelem. 

Po diskusi bylo hlasováno o návrhu usnesení. 

Hlasováno: pro 5, proti 1, zdržel se 1. UZ 47/1  schváleno 

Pro: Frolík, Ježil, Jindřich, Sobková, Voříšek 

Proti: Vich 

Zdržel se: Dvořáková 
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Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 8.17 hodin. 

 

Nedílnou součástí zápisu je Usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy číslo 47/1 ze dne 

24. 8. 2018. 

 

Zapsala: B. Dubská 

 

Ověřovatelé: 

 
 

 

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

 Gabriela Dvořáková Mgr.A. Jiří Jindřich, starosta 

 MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

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

 Luboš Ježil 

 
 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 


