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Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy konaného 

dne 10. 6. 2019 
 

Přítomni: Michal Blažek (TOP09), Michael Brokeš (TOP09), Jana Doláková (TOP09), Luboš Ježil (ODS), 

Jiří Jindřich (ODS), Michal Kohout (ODS), David Pavel (NO), Lucie Sobková (ODS), Martin Svoboda 

(NO), Vladimír Študent (NO), Otakar Vich (NO), Šárka Fořtová (tajemnice), Radka Paláriková (MP), 

Martin Kembitzký (ÚMČ) Alena Kadlecová (ÚMČ), Miroslav Ferkl (ředitel ZŠ), Libuše Kotalíková 

(ředitelka MŠ), Petra Jelínková (ekonomka ZŠ) + veřejnost dle prezenční listiny 
 

Zasedání bylo zahájeno v 17:33 hod. (0:00:00) 
 

Starosta přivítal přítomné na řádně svolaném 9. veřejném zasedání zastupitelstva městské části a 

konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné. 

Do návrhové komise pro tvorbu usnesení byli navrženi Jiří Jindřich a Otakar Vich. (0:00:32) 

Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Pro: Blažek, Brokeš, Doláková, Ježil, Jindřich, Kohout, Pavel, Sobková, Svoboda, Študent, Vich 

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání byli navrženi Michal Kohout a Vladimír Študent (0:01:15) 

Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Pro: Blažek, Brokeš, Doláková, Ježil, Jindřich, Kohout, Pavel, Sobková, Svoboda, Študent, Vich 
 

NAVRŽENÝ PROGRAM: 

1. Bezpečnostní situace 

2. Rozpočtová opatření 

3. Smlouva o spolupráci ŘRD Na návsi 

4. Rekonstrukce kuchyně v MŠ 

5. Různé 
 

(0:01:54) Mgr. David Pavel navrhl rozšířit program zasedání o bod 5 Žádost na MHMP o poskytnutí 

bezúročné půjčky. Proběhla diskuse o zařazení tohoto bodu na program, diskutovalo se především o 

pozdním dodání podkladů k tomuto bodu a nedostatku času k jejich prostudování. Poté bylo hlasováno. 

Pro: 4, proti 4, zdržel se 3. návrh nebyl přijat 

Pro: Pavel, Svoboda, Študent, Vich 

Proti: Brokeš, Ježil, Kohout, Sobková 

Zdržel se: Blažek, Doláková, Jindřich 
 

Hlasováno o původním návrhu programu bylo takto: 

Pro: 7, proti 4, zdržel se 0. návrh byl přijat 

Pro: Blažek, Brokeš, Doláková, Ježil, Jindřich, Kohout, Sobková 

Proti: Pavel, Svoboda, Študent, Vich 
 

SCHVÁLENÝ PROGRAM: (0:08:35) 

1. Bezpečnostní situace 

2. Rozpočtová opatření 

3. Smlouva o spolupráci ŘRD Na návsi 

4. Rekonstrukce kuchyně v MŠ 

5. Různé 
 

1. Bezpečnostní situace v MČ (0:09:13) 

Strážník Městské policie paní Radka Paláriková informovala o nápadu trestné činnosti za měsíc květen 

2019. Na území spadajícím pod MOP Hostivař se udál 1 TČ – vloupání do rodinného domu, na území 

spadajícím pod MOP Uhříněves se udál také 1 TČ – krádež vloupáním ze stavby domu. 

V diskusi byla otevřena témata průjezdu na červenou na křižovatce Kardausova x Kutnohorská, vraky 

v MČ, změna značení jízdních pruhů nebo umístění zrcadla v ul. Honzíkova. 

Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 0. UZ 9/1  schváleno 

Pro: Blažek, Brokeš, Doláková, Ježil, Jindřich, Kohout, Pavel, Sobková, Svoboda, Študent, Vich 
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2. Rozpočtová opatření (0:14:33) 

Starosta uvedl, že jsou navržena dvě rozpočtová opatření. První se týká dotace na projekt Škola základ 

života ve výši 1,5 mil. Kč, druhé rozpočtové opatření je zapojení dotace do rozpočtu MČ ve výši 

1,667 mil. Kč na akci venkovní učebna pro MŠ. Finanční výbor doporučil rozpočtová opatření schválit. 

Proběhla diskuse ohledně znění usnesení a poté starosta přečetl navržené usnesení a nechal o něm 

hlasovat. 

Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 0. UZ 9/2  schváleno 

Pro: Blažek, Brokeš, Doláková, Ježil, Jindřich, Kohout, Pavel, Sobková, Svoboda, Študent, Vich 
 

3. Smlouva o spolupráci ŘRD Na návsi (0:24:28) 

Předsedající uvedl, že se jedná o smlouvu, kdy se investor zavazuje přispívat 500 Kč/m2 obytné plochy. 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil, starosta tedy přečetl navržené usnesení a hlasováno bylo následovně: 

Hlasováno: pro 10, proti 0, zdržel se 1. UZ 9/3  schváleno 

Pro: Blažek, Brokeš, Doláková, Ježil, Jindřich, Kohout, Pavel, Sobková, Svoboda, Študent 

Zdržel se: Vich 
 

4. Rekonstrukce kuchyně v MŠ (1:26:54) 

Zastupitelům byly předloženy tři varianty úpravy kuchyně v MŠ: 

1) kompletní rekonstrukce, kapacita 500 jídel, cca 10 111 980 Kč 

2) výměna zastaralých technologií a úprava sociálního zázemí, kapacita 300 jídel, 6 027 330 Kč 

3) úprava prostor na výdejnu obědů, zrušení kuchyně, dovážení obědů, 3 262 600 Kč 

Usnesením je navrženo pořízení projektové dokumentace na záměr č. 1 a záměr č. 3. Po úvodu předal 

starosta slovo ředitelce ZŠ paní Kotalíkové, která zastupitelům vysvětlila současný chod kuchyně a 

přiklonila se k variantě č. 1 - kompletní rekonstrukce, aby bylo ze strany MŠ možné ovlivnit, co děti 

jedí. Starosta vyzval zastupitele k diskusi. 

Ing. Svoboda – MČ potřebuje výhledový plán investic, potřeba zvýšit kapacitu MŠ a ZŠ, kuchyně, 

prostory pro lékaře, služebna MP… 

Ing. Vich – kolik jídel kuchyně vaří celkem 

Ředitelka ZŠ – v současné době 130 jídel pro děti + 50 jídel pro seniory, kuchyně nemá kapacitu na 

vaření obědů pro ZŠ (cca 180 jídel) 

Ing. Študent – z pohledu nákladovosti rozporoval vhodnost zpracování dvou projektových 

dokumentací a doporučil zpracování pouze jedné z nich 

Dále proběhla diskuse o cenách za projekt, potřebě té či oné varianty, zda ZŠ má zájem o obědy 

z kuchyně MŠ, financování projektu… 

Mgr. Pavel dal protinávrh usnesení ve znění: Zastupitelstvo pověřuje starostu doplněním koncepce 

řešení stravování v MŠ a ZŠ v Dolních Měcholupech. O tomto protinávrhu usnesení bylo hlasováno 

takto: 

Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 7. protinávrh nebyl přijat 

Pro: Pavel, Svoboda, Študent, Vich 

Zdržel se: Blažek, Brokeš, Doláková, Ježil, Jindřich, Kohout, Sobková 

Dále bylo hlasováno o původně navrženém usnesení, tedy o pořízení projektu na kompletní 

rekonstrukci kuchyně a projektu na přestavbu kuchyně na výdejnu jídel. 

Hlasováno: pro 6, proti 2, zdržel se 3. UZ 9/4  schváleno 

Pro: Blažek, Doláková, Ježil, Jindřich, Kohout, Sobková 

Proti: Pavel, Študent 

Zdržel se: Brokeš, Svoboda, Vich 
 

5. Různé (1:04:48) 

➢ Starosta (1:05:00) – jsou připraveny podmínky pro vypsání architektonické soutěže pro MŠ a ZŠ 

v Malém háji, nestihlo se zařadit je na toto zasedání. Bude vyhlášeno mimořádné ZMČ na 24. 6. 2019 

➢ Starosta (1:06:16) – byl vyzván p. Roušal, aby vysvětlil, z jakého titulu má povolené některé stavby 

na svých pozemcích 

Ing. Vich – jaký je výsledek oslovení p. Roušala, byl vznesen dotaz na stavební úřad Prahy 15? 

➢ Starosta (1:06:45) – firma na dopadové plochy k fitparku by měla nastoupit v tomto týdnu a během 14 

dnů by měly být hotovy 
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➢ Starosta (1:08:28) – podařilo se do poroty k architektonické soutěži na MŠ a ZŠ Malý háj získat pana 

radního Hlaváčka; za hnutí Naše obec byl do poroty navržen Ing. Svoboda a Ing. Vich jako náhradník 

➢ Starosta (1:10:07) – připomínky Ing. Vicha k jídelně u ZŠ byly zaslány projektantovi, některé 

připomínky nebyly zcela konkrétní, žádost o upřesnění 

➢ Starosta (1:11:31) – problematika zázemí SK, situace je problematická, pokud nebudou získány 

finanční prostředky, hrozí, že se budou muset vracet i již proinvestované finanční prostředky 

➢ Mgr. Pavel (1:12:31) – informoval o vývoji situace v SK Dolní Měcholupy - SKDM obdrželo z 

dotačního programu MŠMT finanční prostředky (cca 12 mil. Kč) na realizaci projektu až dne 21. 11. 

2018 s podmínkou jejich proinvestování do 31. 12. 2018. Reálně bylo v daném období možné 

proinvestovat pouze 0,7 mil. Kč. Žádosti o prodloužení investice na dvě období nebylo vyhověno a 

SKDM muselo neproinvestovanou část (11,3 mil. Kč) vrátit na účet MŠMT. SKDM žádá MČ, aby 

požádala MHMP o mimořádnou překlenovací finanční bezúročnou výpomoc ve výši 15 mil. Kč. 

Důvodem žádosti v tak krátkém časovém období je fakt, že poslední zastupitelstvo MHMP je 

plánováno na den 20. 6. 2019 (a další bude až v září 2019). Výsledkem žádosti by mělo být usnesení 

zastupitelstva MHMP o poskytnutí bezúročné půjčky pro MČ ve výši 15 mil Kč. Následné využití výše 

uvedené půjčky bude předmětem dalšího jednání mezi SKDM a MČ, přičemž využití takové půjčky 

bude pouze a jen v kompetenci dalšího rozhodování zastupitelstva MČ. Pokud půjčka nebude využita 

pro účely dostavby zázemí SKDM, pak bude vrácena MHMP nejpozději do konce roku 2019 a její 

vrácení nebude mít žádný finanční dopad pro MČ; pokud by obec zažádala o návratnou finanční 

výpomoc MHMP, celá budova SK by přešla do majetku městské části 

Proběhla bouřlivá diskuse mezi zastupiteli. Starosta vznesl dotaz na rizika spojená s financováním 

dostavby zázemí SK ze strany MČ, možné porušení dotační kázně a následné vracení financí, 

zastupitelé diskutovali také o tom, zda je možné takto závažné rozhodnutí odhlasovat, neboť podklady 

byly dodány pouze 3 dny před zasedáním, navíc před víkendem. Diskutovalo se také, zda je částka 

15 000 000 Kč konečná, nebo zda bude ještě narůstat. 

L. Motlík – co by se stalo, pokud by se stavba zakonzervovala? 

Ing. Svoboda – zastupitelstvo rozhoduje pouze o schválení bezúročné půjčky, její následné využití 

bude předmětem dalších jednání zastupitelstva, v případě nevyužití půjčky bude částka vrácena zpět 

MHMP bez dopadů na MČ. Obstrukční jednání budou mít dopad na podporu fotbalu v Dolních 

Měcholupech 

Ing. Svoboda – není zájem o spolupráci, MČ nechce podporovat fotbal; proti tomuto se koalice ODS 

a TOP09 razantně ohradila, že toto není v žádném případě pravda. 

Starosta – MČ žádnou chybu neudělala a je obviňována, že nechce fotbal; nejsou podklady, jak se 

v čerpání dotace postupovalo, kdo nese odpovědnost za ztrátu dotace z MŠMT? 

Ing. Ježil – mělo by se postupovat tak, aby byla dokončena část patřící MČ (komunitní centrum) 

Starosta (1:59:00) – přerušuje zasedání na 10 minut; po přerušení starosta navrhl v bodě různé zařadit 

usnesení – Žádost na MHMP o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 15 mil. Kč pro financování 

rekonstrukce zázemí SK. O navrženém usnesení bylo hlasováno takto: 

Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 0. UZ 9/5  schváleno 

Pro: Blažek, Brokeš, Doláková, Ježil, Jindřich, Kohout, Pavel, Sobková, Svoboda, Študent, Vich 
 

➢ Ing. Vich (2:09:58) – dotaz na dokončení fitparku 

Starosta – byly soutěženy zvlášť dopadové plochy a zvlášť fitpark, různý dodavatel, proto zdržení, 

během 14 dnů by mělo být hotovo 

➢ Ing. Vich (2:11:17) – 10. 1. 2018 byla uzavřena smlouva s panem Attlem, o osazení parkovacích 

zálivů značkami, dodnes se tak nestalo 

Starosta – firma byla vyzvána, aby učinila nápravu 

➢ Ing. Vich (2:12:31) – dotaz k dokumentaci k Venkovní učebně 

➢ Ing. Vich (2:20:13) – kolik dětí bylo přijato do MŠ v Dolních Měcholupech, přihlášeno bylo 88 dětí, 

kapacita pro přijetí do školky je 40 

Starosta – všechny děti ve věku 3 let, které je povinnost přijmout byly přijaty 

Ing. Študent – jsou stanovena kritéria pro vyplácení příspěvků MČ pro neumístěné děti? 

➢ Ing. Vich (2:22:22) – spádová škola V Rybníčkách je naplněna a nebere spádové děti do 6 třídy 

Starosta – informaci jsme oficiálně nedostali, vznesu dotaz na odbor školství Prahy 10 
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➢ Starosta nakonec připomněl, že bude svoláno mimořádné zasedání Zastupitelstva v pondělí 24. 6. 2019 

 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.33 hodin. 

 

 

Nedílnou součástí zápisu jsou Usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy číslo 9/1-5 

ze dne 10. 6. 2019. 

 

 

Zapsala: Šárka Fořtová, DiS. 

Přepsala: B. Dubská 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

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

 Michal Kohout Mgr.A. Jiří Jindřich, starosta 

   MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

 

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

 Ing. Vladimír Študent 


