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Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy 
konaného dne 11. 5. 2015 

 

Přítomni: Karel Hagel, Jiří Jindřich, Zbyněk Kozel, Edita Motlíková, David Pavel, Zdeňka  
                Přibylová, Otakar Vich, Jiří Voříšek, Markéta Zimová; tajemnice Šárka Fořtová.  
                Hosté – Bc. Sabol (ředitel MP Praha 15), Šárka Guzi (strážnice MP), A. Kadlecová,      
                J. Hlavatá; veřejnost 
Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hod. 
 
PROGRAM:   

1) Bezpečnostní situace v městské části 
2) Účetní uzávěrka za rok 2014 
3) Závěrečný účet za rok 2014 
4) Rozpočtové úpravy 
5) Dary 
6) Výbor pro územní rozvoj  
7) Výběr dodavatele projektu na dostavbu MŠ 
8) Různé 

   
Starosta přivítal přítomné na 6. veřejném zasedání zastupitelstva městské části a konstatoval, 
že zasedání bylo řádně svoláno a zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
Do návrhové komise byli navrženi K. Hagel a Z. Kozel 
Jako ověřovatelé zápisu zasedání byli navrženi Z. Přibylová a J. Jindřich. 
Starosta přečetl navržený program a dotázal se na dodatečné návrhy, poté požádal o společné 
hlasování o návrhové komisi, ověřovatelích a navrženém programu.  
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Motlíková, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová 
 
1) Bezpečnostní situace v městské části 

Starosta přivítal ředitele Obvodního ředitelství MP Praha 15 Bc. Petra Sabola a novou 
strážnici MP pro okrsek Dolní Měcholupy paní Šárku Guzi, která slouží v naší městské 
části od května 2015 a u městské policie je od roku 2004. Budou opět podávány 
pravidelné informace o trestné činnosti. Starosta po krátké úvodní řeči pana ředitele 
vyzval zastupitele k dotazům. Ing. Kozel – je možnost zvýšeného počtu strážníků dle 
velikosti katastru? Bc. Sabol – kritérium na počet strážníků je počet obyvatel a především 
množství trestných činů, kterých v Praze ubývá. Podle statistiky má Praha 15 nejnižší 
kriminalitu. V současné době jsou v obvodu Prahy 15 dva služební vozy a je zažádáno o 
další, v nočních hodinách projíždí celý obvod i Dolní Měcholupy po hlavní i vedlejších 
ulicích. Malé městské části nebudou mít své vozidlo, pouze kolo či moto. Vyplynul 
požadavek na pana ředitele o zaslání kritérií na počet strážníků a bude vhodná iniciativa 
starostů městských částí na jejich změnu. Dále byl požádán o rozpis počtu strážníků 
v dalších městských částech. Poté bylo přečteno navržené usnesení a bylo o něm 
hlasováno. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                                          UZ 6/1  schváleno 
Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Motlíková, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová 
 

2) Účetní uzávěrka za rok 2014 
Starosta předal slovo předsedovi finančního výboru Ing. Kozlovi, který poznamenal, že 
materiály k tomuto bodu byly řádně vyvěšeny a rozeslány a informoval o hospodaření 
městské části a příspěvkových organizací za předešlý rok 2014. Hospodaření mateřské 
školy skončilo s přebytkem ve výši 626 020,- Kč  a základní školy s přebytkem ve výši 
299 205,- Kč.  Uvedené přebytky hospodaření příspěvkových organizací budou převedeny 
na účet městské části. Finanční výbor navrhl převedení do fondu odměn mateřské školy 
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částku 85 tis. Kč a 65 tis. Kč do fondu odměn základní školy, výše částky byla určena dle 
počtu zaměstnanců v zařízeních. Starosta přečetl navržené usnesení a požádal o hlasování. 
 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 6/2  schváleno 
Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Motlíková, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová 
 

3) Závěrečný účet za rok 2014 
Předseda finančního výboru konstatoval, že závěrečný účet městské části  a zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 byly řádně vyvěšeny a finanční výbor 
doporučil ke schválení. Závěrečný účet za rok 2014 byl schválen bez výhrad.  
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                           UZ 6/3  schváleno 
Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Motlíková, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová  

 
4) Rozpočtové úpravy 

Předseda finanční komise informoval doporučení schválení zvýšení rozpočtu na rok 2015 
na základě usnesení ZHMP č. 5/12 ze dne 26.3.2015 o poskytnutí účelové dotace na 
investiční akci „Rozšíření MŠ Dolní Měcholupy“ ve výši 5 mil. Kč, o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace pro předškolní zařízení  na integraci žáků pro období 1.1.2015 – 
31.8.2015 (mzdové náklady asistentů pedagoga),  ve výši 166,3 tis. Kč, z toho pro 
mateřskou školu dotace ve výši 95 tis Kč a základní školu ve výši 71,3 tis. Kč a dále na 
základě usnesení ZHMP č. 6/40 ze dne 14.4.2015 o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace na posílení mzdových prostředků v celkové výši 134,6 tis. Kč, z toho pro 
mateřskou školu ve výši 76,4 tis. Kč a základní   školu ve výši 58,2 tis. Kč. Finanční 
výbor nedoporučuje schválit zvýšení rozpočtu 2015 o účelovou dotaci pro naši městskou 
části dle usnesení ZHMP č. 5/8 ze dne 26.3.2015 ve výši 3 914 tis. Kč na investiční 
projekt v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost „Revitalizace parku 
Kutnohorská-1. etapa“ z důvodu přítomnosti toxických kalů, jejichž likvidace znamená 
vyšší náklady než předpokládané, z toho důvodu nebude zatím investiční akce 
realizována. Zastupitelé schválili úpravu doporučených úprav na zvýšení rozpočtu 
v kapitole 04 týkající se školství a neschválili zvýšení rozpočtu o částku 3 914 tis. Kč na 
investiční akci OOPK. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 6/4  schváleno 
Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Motlíková, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová 

 
5) Dary 

Starosta přednesl žádost paní Jany Maškové o finanční příspěvek pro její těžce postiženou 
dceru a žádost paní Blanky Voříškové o sponzorský příspěvek na úhradu nákladů na účast 
syna Jakuba na mistrovství světa v šachu juniorů, které se bude konat v řeckém 
Chalkidiki. Výše darů byla projednána ve finančním výboru. Zastupitelé schválili finanční 
dar pro Janu Maškovou a s udělením finančního daru rodičům Jakuba Voříška. Starosta 
byl pověřen podpisem darovacích smluv. 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 6/5 schváleno 
Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Motlíková, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová 

 
6) Výbor pro územní rozvoj 

Předseda Výboru pro územní rozvoj při ZMČ Praha – Dolní Měcholupy Mgr.A. Jiří 
Jindřich navrhl schválit jednací řád, který byl rozeslán k prostudování, ale požádal o 
změnu v čl. 2 odst. 3, kde je uvedeno – „zasedání výboru je neveřejné“ za “jednání je 
veřejné“. Proběhla diskuse o úpravě bodu a bylo navrženo znění: „Zasedání výboru je 
veřejné, pokud není některý z bodu jednání výborem označen za neveřejný“. 
Starosta připomenul schůzku na IPRu o Metropolitním plánu, která se koná 20.5.2015. 
Mgr.A. Jindřich poznamenal, že proběhne 13.5.2015 schůzka výboru pro územní rozvoj, 
na které budou připraveny podklady pro jednání na IPR. Výbor se zabývá přípravou studie  
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Metropolitního plánu. Z IPRu přicházejí podněty, ke kterým se má městská část vyjádřit, 
proto se bude probírat strategie městské části, která se bude na IPRu prezentovat a poté 
prosazovat priority, jako jsou zklidnění dopravy, obchvat, stanovit zásady pro výstavbu 
v katastru Dolních Měcholup, protože v současné době není žádný prostředek, jak 
omezovat další výstavbu v městské části. VÚR se bude snažit prosadit do Metropolitního 
plánu Prahy ovlivnění výstavby. Diskuse – zástupci na IPR budou jmenováni na schůzce 
13.5.2015, optimální počet členů bude 5. 
Hlasováno o novém znění čl. 2 odst. 3 jednacího řádu: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – změna 
přijata.                         
Hlasováno o usnesení: pro 9, proti 0, zdržel se 0.         UZ 6/6 schváleno 
Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Motlíková, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová  

 
7) Výběr dodavatele projektu na MŠ 

Starosta informoval o třech vybraných zhotovitelích návrhu na objemovou 
architektonickou studii dostavby Mateřské školy Dolní Měcholupy. Komisí byl vybrán 
návrh předložený společností PODLIPNÝ SLADKÝ ARCHITEKTI, s. r. o., které bude 
zadáno zhotovení objemové architektonické studie. Ing. Kozel žádá doplnění návrhu 
usnesení o bod IV. – „zastupitelstvo žádá starostu zpřístupněním veřejnosti řešení, 
předložená ve výběrovém řízení“. Připravit k nahlédnutí veřejnosti v kanceláři úřadu a dle 
možností zveřejnit na webových stránkách úřadu.  Starosta je pověřen vypsáním 
výběrového řízení na další stupně projektu a technický dozor na dostavbu Mateřské školy 
Dolní Měcholupy. 
Hlasováno o úpravě usnesení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – změna přijata.                       
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 6/7 schváleno 
Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Motlíková, Pavel, Přibylová, Vich, Voříšek, Zimová 

 
8) Různé  
 
� Ing. Kozel – navrhuje vyzvat konzultační firmu Equica, a.s., která podávala za městkou 
část žádost o dotaci na MŠMT, aby podala písemné vyjádření o stavu podané žádosti 
včetně termínu podání žádosti o dotaci na MŠMT. Starosta byl pověřen podáním žádosti. 
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1.                            UZ 6/8 schváleno 
Pro: Hagel, Jindřich, Kozel, Motlíková, Pavel, Přibylová, Vich, Zimová 
Zdržel se: Voříšek (byl mimo zasedací místnost) 

 
� Ing. Vich – připomínky od občanů, napsat dopis na Ropid (provozovatele MHD) se 

žádostí o navýšení četnosti linky 296, která jezdí přetížená a děti dojíždějící do školy se 
nevejdou do autobusu. 
Diskuse - jako bod jednání pro VÚR (doprava), možnost využít školní autobus, který jezdí 
přes Dubeč, upravit trasu, sloučit linky 
 

� Ing. Vich – uvést do bezpečného stavu dětské hřiště u školy 
 

� Ing. Vich – možnost vyčlenění parkovacího stání pro o.s. Leonardo na pozemku před 
objektem Kutnohorská č.p. 10/55, před objektem vlevo se parkuje v zeleni.  
Starosta – podáme dotaz na odbor dopravy ÚMČ Praha 15, úkol pro místní strážníky – 
kontrolovat neoprávněné parkování v zeleni 
 

� Ing. Vich – dopravní problém na Kutnohorské v odpoledních hodinách následkem 
zajíždění vozidel na tankovací stanici ONO, požádat o dopravní řešení, osadit DZ 
Starosta – písemně požádáme odbor dopravy ÚMČ Praha 15 
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� Starosta – informuje, že bude pravděpodobně svolané mimořádné zasedání zastupitelstva 
z důvodu končící nájemní smlouvy s KOVOŠROT GROUP CZ,a.s., v současné době 
probíhá jednání pracovní skupiny za městskou část se zástupci Kovošrotu  
 

� Radek Hábl – dotaz na situaci ohledně chodníků při komunikaci Dolnoměcholupská, 
hlavně přes most do Hostivaře, kde nejsou chodníky ani lampy a je tam velmi 
nebezpečno. 
Starosta – komunikace není naše, je TSK hl. m. Prahy. OSI - odbor strategických investic 
MHMP dostal letos na tuto akci 9 mil. Kč, vzneseme dotaz. Stavební povolení je vydáno 
již přes 2 roky.  

� Starosta –  Dětský den se bude konat v neděli 7.6.2015 na hřišti SK Dolní Měcholupy, DD 
Radost uspořádá soutěže, J. Beck – kolotoče, jiné atrakce budou v provozu od 11 hodin 
 

� Starosta připomenul termín dalšího jednání zastupitelstva, tj. v pondělí 8.6.2015, 
poděkoval a ukončil zasedání 
 

 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.45 hodin 
 
 
 
Ověřovatelé:     
 
Ing. Zdeňka Přibylová     Ing. Karel Hagel, starosta  
       MĆ Praha – Dolní Měcholupy 
Mgr.A. Jiří Jindřich 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 
Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 


