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Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy 

konaného dne 13. 4. 2015 
 

Přítomni: Karel Hagel, Jiří Jindřich, Zbyněk Kozel, Edita Motlíková, David Pavel, Zdeňka  

                Přibylová, Otakar Vich, Jiří Voříšek, Markéta Zimová; tajemnice Šárka Fořtová,  

                veřejnost 

Zasedání bylo zahájeno v 17.33 hod. 

 

PROGRAM:  1) Programové prohlášení Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 2) Kronika  

  3) Vyúčtování DPS za rok 2014 

  4) Rozpočtový výhled 

                        5) Odměny za výkon funkce člena zastupitelstva 

  6) Doplnění kontrolního výboru  

  7) Dary 

                        8) Nájemní smlouva s KOVOŠROT GROUP CZ, a.s. 

  9) Zadání urbanistické studie 

           10) Revize změn územního plánu 

           11) Výbor pro územní rozvoj   

          12) Různé 
   

Starosta přivítal přítomné na 5. veřejném zasedání zastupitelstva městské části a konstatoval, 

že zasedání bylo řádně svoláno a zastupitelstvo je schopno se usnášet. 

Do návrhové komise pro tvorbu usnesení ze zasedání byli navrženi K. Hagel a O. Vich 

Jako ověřovatelé zápisu zasedání byli navrženi Z. Kozel a M. Zimová 

Starosta přečetl navržený program a požádal o dodatečné návrhy.  

Ing. Přibylová upozornila, že podklady k bodu 11) nebyly včas zaslané (až v úterý), což 

nesplnilo dobu určenou jednacím řádem a požaduje bod stáhnout z programu. 

Hlasováno o stažení bodu: Pro 1, proti 4, zdržel se 3. Hlasování nebylo většinové.  

Ing. Kozel, z důvodu nedůležitosti bodu č. 11) jej navrhl přeřadit do programu příštího 

zasedání a nyní ho vypustit z programu.  

Starosta požádal hlasovat o návrhové komisi, ověřovatelích a změněném programu (stažen 

bod 11) najednou.  Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 1. 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Pavel, Přibylová, Voříšek, Zimová 

Zdržel se: Vich 
 

1) Programové prohlášení Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

Starosta seznámil občany s programovým prohlášením Zastupitelstva městské části Praha 

– Dolní Měcholupy do roku 2018 - priority a cíle zastupitelstva.  PhDr. Zimová 

upozornila na drobné úpravy. Ing. Přibylová konstatovala, že s Hnutím pro Prahu 

prohlášení nikdo nekonzultoval, nemůže to tedy být prohlášení celého zastupitelstva. 

Starosta – pokud se priority schválí hlasováním, půjde o prohlášení celého zastupitelstva. 

Pokud s ním nesouhlasí, dá to najevo neodsouhlasením. Je to  živý materiál, s kterým se 

pracovalo a žádný požadavek od HPP nebyl dodán.  

Hlasováno: pro 7, proti 1, zdržel se 0.                                          UZ 5/1  schváleno 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Pavel, Vich, Voříšek, Zimová 

Proti: Přibylová 

 

2) Kronika za rok 2014 

Starosta se dotázal členů zastupitelstva, zda mají nějaké návrhy či připomínky k zápisu do 

Kroniky MČ za rok 2014, který byl všem předem zaslán, písemné připomínky nebyly. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 5/2  schváleno 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová  
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3) Vyúčtování DPS za rok 2014 

Zastupitelé vzali na vědomí předložené vyúčtování zálohových plateb v DPS (dům 

s pečovatelskou službou) v ul. Čs. tankistů 206 za rok 2014. Vzhledem k mírné zimě 

budou klientům vraceny přeplatky. Zdůvodnil převedení částky 16.424,- Kč z hlavního 

účtu na účet zdaňované činnosti, jako náklad MČ na provoz společných prostor za rok 

2014 ve smyslu usnesení č. 16/5 ze 17.5.2000. Zastupitelé souhlasí s převedením částky. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                           UZ 5/3  schváleno 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová  

 

4) Rozpočtový výhled  

Zastupitelé vzali na vědomí předložený rozpočtový výhled městské části do roku 2020, 

starosta zdůvodnil zvýšení kapitálových výdajů (investic) v následujících letech. Ing. 

Kozel vysvětlil změnu v předem zaslané tabulce, týkající se konsolidace provozních 

výdajů a upozornil, že kapitálové výdaje v roce 2015 se týkají dostavby tělocvičny, 

v letech 2016 – 2017 přístavby MŠ a v letech 2018 – 2020 stavby ZŠ. V letošním roce 

městská část obdrží 5 mil. Kč na přístavbu mateřské školy a kapitálové výdaje budou 

upřesněny. Dostavila se E. Motlíková. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 5/4  schváleno 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Motlíková, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová 

 

5) Odměny za výkon funkce člena zastupitelstva 

Starosta upozornil na novelu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev, která vstupuje v platnost od dubna 2015. Toto nařízení vlády 

v platném znění upravuje odměny za výkon funkce členů zastupitelstev. Navržena 

odměna neuvolněnému zástupci starosty ve výši 17.772 Kč, předsedům výborů a komisí 

ve výši 1.345 Kč, členům výborů a komisí ve výši 1.097 Kč a za funkci členů 

zastupitelstva ve výši 559 Kč. Ing. Kozel se vzdává všech odměn plynoucích z funkce 

člena zastupitelstva, taktéž další členové zastupitelstva za sdružení NM. Zastupitelé 

schvalují odměny v navržené výši a tajemnice je pověřena zajištěním tohoto usnesení 

s platností od 13.4.2015.  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 5/5 schváleno 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Motlíková, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová 

 

6) Doplnění kontrolního výboru 

Na 4. zasedání ZMČ Praha – Dolní Měcholupy bylo zvoleno nové složení pětičlenného 

kontrolního výboru. Pátým členem kontrolního výboru je navržena Ing. Zdeňka Přibylová 

nominována sdružením Hnutí pro Prahu. Zastupitelé schvalují pátým členem Kontrolního 

výboru Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy Ing. Zdeňku Přibylovou. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1.                            UZ 5/6 schváleno 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Motlíková, Pavel, Vich, Voříšek, Zimová  

Zdržel se: Přibylová  

 

7) Dary 

Starosta navrhl, aby byl Sboru dobrovolných hasičů Dolních Měcholup, vzhledem ke 110. 

výročí založení sboru, udělen dar v podobě vyšívaného slavnostního praporu. Dále 

tlumočil žádost občanského sdružení Parkinson-Help o finanční dar. Zastupitelé schválili 

dar Sboru dobrovolných hasičů Dolních Měcholup formou vyšívaného slavnostního 

praporu a finanční dar ve výši 5.000,-Kč o. s. Parkinson-Help, který bude převeden na 

účet č. 268540235/0300. Starosta i tajemnice byli pověřeni zajištěním plnění úkolů 

plynoucích z tohoto usnesení. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 5/7 schváleno 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Motlíková, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová 
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8) Nájemní smlouva s KOVOŠROT GROUP CZ a.s. 

Starosta informoval zastupitele o ukončení prodloužené Nájemní smlouvy na pronájem 

Čistírny odpadních vod (ČOV) ve vlastnictví MČ Praha – Dolní Měcholupy umístěné na 

pozemcích č. parc. 718/40 a 718/56 v k.ú. Dolní Měcholupy, uzavřené se společností 

KOVOŠROT GROUP CZ a.s. ke dni 30.4.2015. Do této doby nejsou projednány 

výsledky vyhotovené právní a ekonomické analýzy, proto je třeba přistoupit k 

dalšímu prodloužení nájmu do 31.5.2015. Dále starosta informuje o žádosti společnosti 

KOVOŠROT GROUP CZ, a.s. o prodloužení NS na pronájem nejméně do konce roku 

2015 s tím, že odkup čistírny odpadních vod je nadále předmětem úvahy jejich 

společnosti. Zastupitelstvo schválilo prodloužení nájemní smlouvy a pověřuje starostu 

podpisem dodatku č. 7 na prodloužení nájemní smlouvy do 31.5.2015 po uplynutí doby 

řádného vyvěšení záměru. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                           UZ 5/8  schváleno 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Motlíková, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová 

 

 

9) Zadání urbanistické studie 

Mgr.A. Jindřich informoval o opětovném zřízení Odboru územního rozvoje na Magistrátě 

hl. m. Prahy, který by měl poskytovat územní studie katastrálních území městských částí.  

Ing. Klihavec z Odboru územního rozvoje MHMP potvrdil tuto informaci a doporučil 

podat žádost. Mgr.A. Jindřich žádá zastupitele o souhlas s podáním žádosti na pořízení 

urbanistické studie Dolních Měcholup. Zastupitelstvo souhlasí a pověřuje výbor pro 

územní rozvoj vypracováním podkladů pro podání žádosti na pořízení urbanistické studie 

katastrálního území Dolních Měcholup a starostu podáním žádosti na Odbor územního 

rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 5/9 schváleno 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Motlíková, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová 

 

 

10) Revize změn územního plánu 

Mgr.A. Jindřich připomenul zaslané podklady k tomuto bodu, vyplývající z dopisu 

náměstka primátorky PhDr. M. Stropnického o probíhajících změnách územního plánu a 

týkající se k. ú. Dolní Měcholupy s tím, aby se současné zastupitelstvo seznámilo 

s připravovanými změnami a eventuálně se k nim opět vyjádřilo. Výbor územního rozvoje 

neshledal důvod se k nim nově vyjádřit a Zastupitelstvo MČ nepožaduje nové vyjádření 

ke zmiňovaným změnám ÚP hl. m. Prahy. 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                           UZ 5/10  schváleno 

Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Motlíková, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová 

 

 

11) Bod stažen z programu 

 

12) Různé  

 

➢ Ing. Kozel – navrhuje otevřít diskusi k jednacímu řádu výboru územního rozvoje, který 

bude bodem na dalším jednání zastupitelstva.  

 

➢ Ing. Přibylová – vrací se k bodu programu č.1) prioritám zastupitelstva, kde v odstavci 

Doprava a životní prostředí je bod 5) „Dosáhnout závazného stanovení trasy a termínu 

realizace přeložky dopravy z ulice Kutnohorské mimo obytnou zónu“ – do jakého výboru 

nebo komise tato problematika patří? 

Mgr.A. Jindřich – výbor územního rozvoje  

Ing. Přibylová – na jednání s IPRem, zaznělo, že termín pro obchvat není možný 
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v současné době závazně říct, tak jakým způsobem toho chce zastupitelstvo dosáhnout? 

Mgr.A. Jindřich – budeme se snažit, aby v nové urbanistické studii, o kterou nyní 

zažádáme, byla trasa obchvatu v té poloze, aby vyhovovala většinové části obyvatelstva. 

Ing. Kozel - jsou porušované normy, což se jistě v případě provozu na Kutnohorské stává, 

jestliže provozovatel nějaké komunikace normy porušuje, s tím je třeba něco dělat. 

Samozřejmě všechny priority jsou také omezeny možnostmi, nicméně pro to budeme dělat 

vše.  Mgr.A. Jindřich – IPR nikdy žádný závazný termín neřekne. 

 

➢ Ing. Přibylová – na redakční radu – v předešlém zápise bylo zapsáno, že ve Zpravodaji 

MČ se bude psát o dění v obci nebo bude dán prostor všem politickým stranám. 

V březnovém čísle byl úvodní článek Slovo starosty, který je určitě politický, proč tedy 

nedostala prostor strana HPP? 

E. Motlíková – Zpravodaj byl vydán narychlo, z důvodu naléhavosti sdělení, byla nutná 

rychlá distribuce, ale při dalším vydání bude více času. Š. Fořtová – žádný podnět na 

článek do Zpravodaje nebyl dán. 

Mgr. Pavel – dohodnout se, v jakém režimu se bude vydávat. Neměl by být politický. 

Ing. Přibylová – ale HPP žádá o prostor ve Zpravodaji v rozsahu Slova starosty. 

Poukazuje na nepodepsané články ve Zpravodaji. 

 

➢ Ing. Přibylová – revitalizace parku Kutnohorská – sádky, Ing. Dvořák upozornil, že je to 

velmi problematický projekt, vzhledem k finančnímu zatížení městské části ve výši 2 mil. 

Kč v souvislosti s malou návštěvností revitalizovaného parku. Po prostudování materiálu 

dala za pravdu v tom, že by mohlo dojít k nevyužití parku a tím pádem vrácení dotačních 

finančních prostředků na tento projekt a zatížení rozpočtu MČ. Jakým způsobem toho 

docílíme? 

Starosta – smlouva zatím nebyla podepsána, jelikož na základě doporučení Ing. Svobody 

byl zhotoven rozbor půdního sedimentu sádek, kterým byly zjištěny překročené hodnoty 

obsahující nebezpečné látky související s přilehlou komunikací (splachy z Kutnohorské) a 

odvoz a likvidace sedimentu by byla nákladnější. Domluvena schůzka na MHMP, bude 

toto projednáno a zohledněno v dalším postupu.  

 

➢ Ing. Přibylová – prohlášení obsahuje v odstavci Správa obce bod 2) Vytvoření 

jednoduchého systému, který občanům umožní na vyžádání získávat informace o správě 

obce a dění v ní přímo do vlastních emailových schránek“ - proč je zvolen takto složitý 

systém, většina radnic má formu otevřená radnice a stránky jsou otevřené, kdo to bude 

spravovat? 

Ing. Kozel – nebude nutné sledovat úřední desku a pokud bude na desce nová informace, 

dostane občan upozornění do emailu.  

 

➢ paní Běhounková – upozorňuje, že příspěvek pana Podehradského ve Zpravodaji byl 

špatně čitelný 

J. Voříšek  – celý příspěvek bude samostatně vytisknut a vložen do dalšího Zpravodaje 

jako příloha 

 

➢ M. Soukup –  dotaz na fungování zastupitelstva a tvorbu programu jednání 

Starosta - každý člen zastupitelstva má právo vznést požadavek na vložení bodu do 

programu zastupitelstva, tak to běžně chodí 

 

➢ PhDr. Zimová – s nominací do školské komise, ředitelky MŠ i ZŠ souhlasí, paní Vojtová 

a pan Tipta jsou v řešení, z o.s. Leonarda zatím zástupce nebyl nominován, M. Kohout a 

L. Sobková budou dál pracovat pro seniory. 
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➢ Starosta připomenul termín dalšího jednání zastupitelstva, tj. v pondělí 11.5.2015, 

poděkoval a ukončil zasedání 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.45 hodin 

 

 

 

Ověřovatelé:     

 
PhDr. Markéta Zimová      Ing. Karel Hagel, starosta 

        MĆ Praha – Dolní Měcholupy 

Ing. Zbyněk Kozel 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 


