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Zápis z mimořádného 7. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - 

Dolní Měcholupy konaného dne 29. 5. 2015 
 

 

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

Přibylová, Jiří Voříšek, Markéta Zimová; tajemnice Šárka Fořtová 

Omluveni: Otakar Vich 

 

Zasedání bylo zahájeno v 8.30 hod. 

 

PROGRAM:  1) Smlouva s KOVOŠROT GROUP CZ a.s. 

  2) Navýšení počtu zaměstnanců úřadu  

  3) Různé 
   

Starosta přivítal přítomné zastupitele na mimořádně svolaném 7. veřejném zasedání 

zastupitelstva městské části, zdůvodnil mimořádně svolané zasedání, konstatoval, že 

zastupitelstvo je schopno se usnášet a přečetl navržený program. 

Do návrhové komise pro tvorbu usnesení ze zasedání byli navrženi K. Hagel a Z. Kozel. 

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání byli navrženi D. Pavel a J. Voříšek. 

Vše bylo jednohlasně schváleno. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

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

 
 

1) Smlouva s KOVOŠROT GROUP CZ a.s. 

Starosta informoval zastupitele, že ke dni 31.5.2015 končí prodloužení 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.. Vzhledem k neukončenému jednání ve věci 

výsledků právní a ekonomické analýzy je třeba přistoupit k dalšímu prodloužení nájmu, 

zatím do 30.6.2015. Ing. Kozel navrhl doplnit usnesení o pověření starosty případným 

dalším prodloužením smlouvy po dobu probíhajícího jednání o uzavření smlouvy nové.  

Zastupitelé schválili prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2015 a pověřují starostu 

podpisem dodatku č. 8 na prodloužení nájemní smlouvy do po uplynutí doby řádného 

vyvěšení záměru a pověřují jej případným dalším prodloužením smlouvy za stejných 

podmínek vždy o jeden měsíc, nejdéle však do konce měsíce září 2015, bude-li to nutné 

s ohledem na jednání zastupitelstva o nové smlouvě. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 7/1  schváleno 

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

 

2) Navýšení počtu zaměstnanců úřadu 

Starosta navrhl, na žádost tajemnice úřadu z důvodu nárůstu agendy vzhledem ke 

zvyšujícímu se počtu obyvatel městské části, navýšení počtu zaměstnanců Úřadu MČ 

Praha – Dolní Měcholupy o 1 pracovníka. Ing. Kozel – FV doporučuje, aby se vzala 

v úvahu větší zastupitelnost hlavně na ekonomickém úseku. Proběhla diskuse na téma 

„poštovna – výdejní místo“.  Zastupitelé schválili navýšení počtu zaměstnanců a uložili 

tajemnici zapracovat změny do dodatku organizačního řádu ÚMČ s účinností od 1.6.2015. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.                            UZ 7/2 schváleno 

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

 

3) Různé 

 

➢ Starosta –  tímto se ruší termín zasedání zastupitelstva  8.6.2015  

        –  termín dalšího zasedání zastupitelstva bude 29.6.2015  
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➢ Ing. Kozel – po uzavření Průmyslové jsou námitky obyvatel převážně z Malého Háje  

      z nedostatečného dopravního opatření na křižovatce Kutnohorská – Kardausova a u  

      čerpací stanice ONO 

 

➢ Samostatná diskuse o postupu v dopravních opatření při další uzavírce, posílení  

      příslušníků policie v řízení dopravy a přítomnost na světelné křižovatce u Malého Háje 

➢ Mgr. Pavel –  situaci je třeba řešit, připravit dopis na MHMP odbor dopravy. 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 8.50 hodin 

 

 

Ověřovatelé     

 

 

.........................................….                                                      ……............................….......     
         Mgr. David Pavel       Ing. Karel Hagel, starosta

         MĆ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

 

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

             Jiří Voříšek 

 

 

 

 

          

 

 

Zapsala: Š. Fořtová, DiS. 

Rozdělovník: 9 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ 


