
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 17/1 

ze dne 17. 12. 2019 

 

Bezpečnostní situace v městské části 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části Praha – Dolní Měcholupy za 

měsíc listopad 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

  



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 17/2 

ze dne 17. 12. 2019 
 

Zásady hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2020 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- návrh zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2020 

II. SCHVALUJE 

- hospodaření Městské části Praha – Dolní Měcholupy dle zásad v období provizoria do doby 

schválení rozpočtu na rok 2020 
 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

  



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

Zásady hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2020 

pro MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 
V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, stanovuje Zastupitelstvo Městské části Praha 

– Dolní Měcholupy tato Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020, s účinností  

od 1. 1. 2020 do doby schválení rozpočtu Městské části Praha - Dolní Měcholupy. 

 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu Městské části Praha - Dolní Měcholupy po jeho schválení.  

1. Příjmy budou naplňovány podle obecně závazných předpisů, dále pak ze správních 

poplatků, daní, dotací a z vlastní hlavní činnosti a hospodářské činnosti Městské části 

Praha - Dolní Měcholupy.  

2. Na běžné výdaje během platnosti rozpočtového provizoria (provoz, nutné opravy, údržbu 

majetku, mzdové výdaje) budou dle zákona o rozpočtové odpovědnosti uvolňovány 

prostředky ve výši jedné dvanáctiny výdajů rozpočtu schváleného na předchozí 

rozpočtový rok.   

3. Během platnosti rozpočtového provizoria budou hrazeny závazky z minulého roku 

splatné v příslušném roce, splátky dle splátkových kalendářů plynoucích z uzavřených 

smluv a náklady na rozpracované investiční akce z předcházejícího období přecházející 

do aktuálního roku zabezpečené příslušnými smlouvami, popřípadě objednávkami.  

4. Během platnosti rozpočtového provizoria je možno uhradit výdaje, které budou pokryty 

z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, jejichž čerpání je určeno konkrétními 

podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku. 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 17/3 

ze dne 17. 12. 2019 

 

Rozpočtové opatření 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- návrh úpravy rozpočtu městské části spočívající v navýšení kapitoly 3419 Sportovní činnost, 

položka 6121 Stavby o 1 mil. Kč z kapitoly 3319 Kultura, položka 6121 

II. SCHVALUJE 

- úpravu rozpočtu městské části spočívající v navýšení kapitoly 3419 Sportovní činnost, 

položka 6121 Stavby o 1 mil. Kč z kapitoly 3319 Kultura, položka 6121 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

  



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 17/4 

ze dne 17. 12. 2019 

 

Odměny neuvolněným zastupitelům 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- v souladu se § 87 odst. 4, písm. b) zk. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění, 

návrh na poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

II. STANOVUJE 

- výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ Praha – Dolní Měcholupy, které vychází 

z nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávních celků v platném znění, v maximální výši dle druhu vykonávané funkce a 

náhradníkům po uprázdnění mandátu člena zastupitelstva, nejdříve ode dne složení slibu, až 

do výše souhrnu odměn za tři odměňované funkce, dle přílohy usnesení 

- stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

neuvolněným členům ZMČ Praha – Dolní Měcholupy, kteří jsou podnikající fyzickou 

osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, uvedené v příloze 

tohoto usnesení 

- novou výši odměn s účinností od 1.1.2020 na základě novely, kterým se mění nařízení vlády 

č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 

v maximální výši dle druhu vykonávané funkce a náhradníkům po uprázdnění mandátu 

člena zastupitelstva, nejdříve ode dne složení slibu, až do výše souhrnu odměn za tři 

odměňované funkce, dle přílohy usnesení 

III. POVĚŘUJE 

- tajemnici zajištěním tohoto usnesení 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

  



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

Příloha k usnesení 17/4  

 

Výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů je 

odměňování rozlišeno podle toho, zda se jedná o funkce uvolněné nebo neuvolněné. 

Uvolněnému členu zastupitelstva vzniká zvolením do této funkce právní nárok na odměnu za 

měsíc, jejíž výši stanoví prováděcí předpis, tj. nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 

členů zastupitelstva územních samosprávných celků, v platném znění.  

Neuvolněnému členu zastupitelstva může odměnu stanovit zastupitelstvo, a to až do výše 

stanovené nařízením vlády č. 318/2017 Sb., včetně změn a doplňků.  

V případě souběhu výkonu více funkcí bude neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnuta 

odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce, přičemž do tohoto souběhu lze zahrnout 

pouze odměny za výkon funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva, předsedy nebo 

člena komise rady anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu. 

Ke dni 1.1.2020 se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků, novým nařízením vlády dochází k navýšení (valorizaci) 

odměn členů zastupitelstva o 10%. 

 

(číslo velikostní kategorie územního samosprávného celku – 4)  

 

Funkce  Kč  

 

Neuvolněný místostarosta 32 501  

Předseda výboru, komise, redakční rady    3 611  

Člen výboru, komise, redakční rady   3 010  

Člen zastupitelstva    1 805  

 

 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena Zastupitelstva MČ Praha – Dolní 

Měcholupy bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn 

v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

 

číslo 17/5 

ze dne 17. 12. 2019 
 

Dodatek nájemní smlouvy 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- žádost pana Davida Sobka a pana Štěpána Sobka o prodloužení nájemní smlouvy 

II. SOUHLASÍ 

- s uzavřením dodatku nájemní smlouvy na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020 s podmínkou 

ukončení platnosti smlouvy při nabytí právní moci stavebního rozhodnutí na dopravní 

stavbu v místě předmětu nájemní smlouvy (Country Saloonu) 

III. POVĚŘUJE 

- starostu uzavřením dodatku nájemní smlouvy  

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

  



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 17/6 

ze dne 17. 12. 2019 
 

Ceník inzerce 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- změnu ceníku inzerce ve Zpravodaji spočívající ve zvýšení ceny inzerce a stanovení ceny 

inzerce za 1/8 strany a stanovení ceny inzerce na zadní obálce časopisu 

II. SCHVALUJE 

- předložený ceník inzerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 17/7 

ze dne 17. 12. 2019 

 
Návrh na převzetí ulice Nad Sadem 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- žádost o převedení pozemků komunikace Nad Sadem parc. č. 698/1 a 701/98 v k.ú. Dolní 

Měcholupy 

II. SCHVALUJE 

- záměr – požádat o převedení pozemků č. parc. 698/1 a 701/98 v k.ú. Dolní Měcholupy do 

majetku HMP, svěřeného do správy MČ Praha – Dolní Měcholupy 

III. POVĚŘUJE 

- starostu zahájením jednání o převodu pozemků 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 17/8 

ze dne 17. 12. 2019 
 

Dodatek smlouvy s GLOB Production, s.r.o. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- návrh dodatku ke smlouvě o dílo s firmou GLOB Production, s.r.o. 

II. SCHVALUJE 

- dodatek ke smlouvě o dílo s firmou GLOB Production, s.r.o. 

III. POVĚŘUJE 

- starostu uzavřením dodatku smlouvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 17/9 

ze dne 17. 12. 2019 
 

Mimořádná odměna 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- návrh na udělení mimořádné odměny uvolněnému starostovi MČ Mgr.A. Jiřímu Jindřichovi 

za rok 2019 za zajištění dotací získaných v mimořádné výši ve prospěch MČ Praha – Dolní 

Měcholupy a mimořádný rozsah výkonu vedení investičních akcí. 

II. SOUHLASÍ 

- s poskytnutím mimořádné odměny ve výši jedné měsíční odměny náležející mu za funkci 

uvolněného starosty v roce 2019 za zajištění získaných dotací ve prospěch MČ Praha – Dolní 

Měcholupy a mimořádný rozsah výkonu vedení investičních akcí. 

III. POVĚŘUJE 

- tajemnici realizací tohoto usnesení 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 17/10 

ze dne 17. 12. 2019 
 

Architektonická soutěž „Nová mateřská a základní škola pro Dolní Měcholupy“ 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- návrh na prodloužení termínu ukončení architektonické soutěže „Nová mateřská a 

základní škola pro Dolní Měcholupy“ 

- návrh na změnu člena soutěžní poroty na architektonickou soutěž „Nová mateřská a 

základní škola pro Dolní Měcholupy“ 

II. SOUHLASÍ 

- s prodloužením termínu pro odeslání návrhu architektonické soutěže „Nová mateřská a 

základní škola pro Dolní Měcholupy“ do 30.4.2020 

- se změnou náhradního člena soutěžní poroty na architektonickou soutěž „Nová mateřská a 

základní škola pro Dolní Měcholupy“, kdy Ing. Martina Svobodu nahradí Bc. Jana 

Doláková 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 


