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Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy 

konaného dne 17. 2. 2020 
 

Přítomni: Michal Blažek (TOP09), Jana Doláková (TOP09), Luboš Ježil (ODS), Jiří Jindřich (ODS), 

Michal Kohout (ODS), Vladimír Študent (NO), Otakar Vich (NO), Petr Vltavský (ODS); Šárka Fořtová 

(tajemnice), Martin Rudolf (MP), Martin Kembitzký (ÚMČ), Miroslav Ferkl (ZŠ) 

Omluveni: Vladimír Kuba (ODS), David Pavel (NO), Martin Svoboda (NO) 

Veřejnost: dle prezenční listiny 
 

Zasedání bylo zahájeno v 17:32 hod. (0:00:00) 
 

Starosta přivítal přítomné na řádně svolaném 19. veřejném zasedání zastupitelstva městské části a  

konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné. 
 

Do návrhové komise pro tvorbu usnesení byli navrženi Jiří Jindřich a Vladimír Študent (0:01:10) 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Pro: Blažek, Doláková, Ježil, Jindřich, Študent, Vich, Vltavský 

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání byli navrženi Luboš Ježil a Otakar Vich (0:01:55) 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Pro: Blažek, Doláková, Ježil, Jindřich, Študent, Vich, Vltavský 
 

PROGRAM:  

1. Bezpečnostní situace v MČ 

2. Základní škola – informace 

3. Dotace spolkům 

4. Vlajka pro Tibet 

5. Změna na pozici politika „Zdravých měst“ 

6. Dodatek smlouvy EVVO zahrada v MŠ 

7. Převod ulice Nad Sadem 

8. Obnovení cesty z Dolních Měcholupy do Štěrbohol 

9. Různé 
 

 Starosta přečetl navržený program a navrhl stažení bodu 6. 

 Návrh V. Študenta na zařazení bodu - Zpráva z kontrolního výboru. 

 O. Vich žádá o úpravu programu – rozdělit bod 2 na 3 usnesení.  O protinávrhu O. Vicha hlasováno: 

Hlasováno: pro 2, proti 0, zdržel se 5. 

Pro: Študent, Vich                                                                                       protinávrh nebyl schválen 

Zdržel se: Blažek, Doláková, Ježil, Jindřich, Vltavský   

Upravený program:                                                     

1. Bezpečnostní situace v MČ 

2. Základní škola – informace 

3. Dotace spolkům 

4. Vlajka pro Tibet 

5. Změna na pozici politika „Zdravých měst“ 

6. Převod ulice Nad Sadem 

7. Obnovení cesty z Dolních Měcholupy do Štěrbohol 

8. Zpráva z kontrolního výboru 

9. Různé 

Dostavil se M. Kohout. O upraveném programu hlasováno: 

Pro 6, proti 0, zdržel se 2. program byl schválen 

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

Zdržel se: Študent, Vich 
 

1. Bezpečnostní situace v MČ (0:06:40) 

Strážník MP informoval o přehledu trestných činů, které se v Dolních Měcholupech udály v měsíci 

lednu. Na území spadajícím pod MOP Hostivař se udál 1 TČ – vloupání do osobního auta; na části 
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spadající pod MOP Uhříněves se udály 2 TČ – pokus o krádež vloupáním do kočárkárny, zpronevěra 

zboží ve skladu. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0. UZ 19/1  schváleno 

Pro: Blažek, Doláková, Ježil, Jindřich, Kohout, Študent, Vich, Vltavský 
 

2. Základní škola – informace (0:15:20) 

Starosta připomněl, že ekonomické zhodnocení bylo přílohou k tomuto bodu a předal slovo řediteli ZŠ 

M. Ferklovi.  Ředitel ZŠ informoval o změně spádovosti druhostupňové školy na ZŠ Olešská. Ujistil, že 

je v kontaktu se školským odborem Prahy 10 i Prahy 15 a zjišťuje počet volných míst na školách v Praze 

10 a 15 a informace poskytuje rodičům. Ředitel ZŠ ujistil, že má plně obsazený a kvalifikovaný 

pedagogický sbor. Proběhla diskuze. 

V. Študent dal návrh na rozšíření usnesení o bod 2 zastupitelstvo pověřuje starostu předložit opravené 

ekonomické vyhodnocení provozu Sportovní haly. 

Hlasování o rozšířeném usnesení. 

     Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0. UZ 19/2  schváleno 

Pro: Blažek, Doláková, Ježil, Jindřich, Kohout, Študent, Vich, Vltavský 
 

3. Dotace spolkům (0:49:40) 

Starosta oznámil, že žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ podala sdružení: Senioři ČR, z.s. ZO 

Praha 10 – Dolní Měcholupy ve výši 300 000 Kč za účelem konání akcí pro seniory, Občanské sdružení 

Leonardo ve výši 208 200 Kč na částečné pokrytí nájemného, Sportovní klub Dolní Měcholupy ve výši 

550 000 Kč na činnost mládeže a sportovních družstev a Sbor dobrovolných hasičů Dolní Měcholupy 

ve výši 150 000 Kč na činnost mládeže a sportovních družstev a 60 000 Kč na přípravu a organizaci 

plesu. Žádosti o dotace byly jednohlasně schváleny. 

     Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0. UZ 19/3  schváleno 

Pro: Blažek, Doláková, Ježil, Jindřich, Kohout, Študent, Vich, Vltavský 
 

4. Vlajka pro Tibet (1:11:00) 

Starosta přednesl žádost Spolku Lungta o připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2020 a to vyvěšením 

tibetské vlajky dne 10.3.2020 na budově úřadu, což bylo schváleno. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0. UZ 19/4  schváleno 

Pro: Blažek, Doláková, Ježil, Jindřich, Kohout, Študent, Vich, Vltavský 
 

5. Změna na pozici politika „Zdravých měst“ (1:12:20) 

Starosta informoval o návrhu změny politika v programu ,,Zdravá města“ a MA 21, nahradí ho 

místostarostka Bc. Jana Doláková. Jednohlasně schváleno. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0. UZ 19/5  schváleno 

Pro: Blažek, Doláková, Ježil, Jindřich, Kohout, Študent, Vich, Vltavský 
 

 

6. Převod ulice Nad Sadem (1:14:50) 

Starosta všechny seznámil se situací. Ulice má dva vlastníky, se kterými bylo zahájeno jednání. Vlastník 

č.1 parc. č. 698/33 má pozemek na konci slepé ulice a může se k převodu připojit. Vlastník č.2 parc. č. 

698/1 při osobním jednání přislíbil převést pozemek bezplatně na obec dle zákona. Vlastník parc. č. 

701/98 je Jílovská investiční a stavební společnost, s.r.o.- v likvidaci. Tento pozemek byl dán několikrát 

do nedobrovolné exekuční dražby. Městská část dne 6.1.2020 požádala Exekutorský úřad o vyjmutí 

pozemku z exekuce, ale nebylo jí vyhověno. Věc byla dne 12.2.2020 předána Advokátní kanceláři, která 

se má k věci vyjádřit v tomto týdnu (od 17.2. do 21.2.2020). Vzniklé náklady hradí Advokátní kanceláři 

soukromá osoba. Byla vypsána další exekuční dražba na 19.5.2020. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0. UZ 19/6  schváleno 

Pro: Blažek, Doláková, Ježil, Jindřich, Kohout, Študent, Vich, Vltavský 
 

7. Obnovení cesty z Dolních Měcholup do Štěrbohol (1:21:30) 

Starosta požádal O. Vicha o vyjádření k tomuto bodu, který požadoval zařadit do programu. Ten naopak 

požádal starostu o informaci k pozemku č. poz. 584/62 v k.ú. Dolní Měcholupy, o kterém probíhá 

vkladové řízení z Pozemkového fondu na soukromou osobu.  Starosta informoval o převodu 

vlastnických práv pozemku č. 584/62 v k.ú. Dolní Měcholupy (bývalá polní cesta) na základě žaloby 
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z 10.3.2016 na fyzickou osobu. Jedná se o více pozemků a postupně přecházejí do jeho vlastnictví. Jedná 

se o náhradu restitučního nároku. Pozemky č. parc. 584/62, 602/57 584/62 v k.ú. Dolní Měcholupy jsou 

pro MČ nezbytné pro realizaci cyklostezek. Tento vlastník je obchodním partnerem developerské 

společnosti JRD s.r.o. MČ požádá zástupce společnosti JRD s.r.o. o spolupráci při zajištění převodu výše 

uvedených pozemků na městskou část.  

V. Študent dal protinávrh usnesení. 

II. Schvaluje  

Návrh požádat zástupce společnosti JRD s.r.o. o spolupráci při zajištění převodu pozemků bývalých 

komunikací, č. poz. 584/62, 602/57 a 602/59 584/62 v k.ú. Dolní Měcholupy, na městskou část. 

Hlasováno o protinávrhu usnesení bylo takto: 

Hlasováno: pro 2, proti 0, zdržel se 6. protinávrh nebyl schválen 

Pro: Študent, Vich 

Zdržel se: Blažek, Doláková, Ježil, Jindřich, Kohout, Vltavský 

     Následně bylo hlasováno o původním návrhu usnesení. 

Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 1. UZ 19/7  schváleno 

Pro: Blažek, Doláková, Ježil, Jindřich, Kohout, Vich, Vltavský 

Zdržel se: Študent 
 

8. Zpráva z kontrolního výboru    (1:36:15) 

Starosta předal slovo předsedovi kontrolního výboru V. Študentovi, který přednesl závěry a žádosti 

kontrolního výboru, které vyplynuly ze 6. zasedání kontrolního výboru dne 11.2.2020 a budou 

zveřejněny v zápisu KV. 

Hlasováno: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.                                                 UZ 19/8  schváleno 

Pro: Blažek, Doláková, Ježil, Jindřich, Kohout, Študent, Vich, Vltavský 

 

9. Různé    (1:45:00) 

➢ Starosta - oznámil, že je domluveno přeprogramování semaforu Kardausova x Kutnohorská. Jedná se 

o co nejrychlejším nainstalování lamp k přechodu a zastávkám MHD v Malém háji po obou stranách. 

Tento týden proběhne schůzka o umístění kamer na semaforu u školy. Probíhá výstavba jídelny a 

venkovní učebny ZŠ. Firmě Panattoni byl zaslán návrh smlouvy, vypracovaný podle podmínek, které 

přijalo Zastupitelstvo MČ. Advokátní kancelář Žižlavský vypracovala požadovanou právní analýzu 

SK, která byla zaslána zastupitelům. Objednali jsme oficiální pasportizaci objektu a znalecký 

posudek, dle doporučení AK Žižlavský. 

V. Študent – se dotázal na email od společnosti JCDecaux nabízející zastřešení zastávek. Starosta 

sdělil, že HMP má mít vlastní systém zastávek a o nabídce společnosti JCDecaux neuvažuje. MČ má 

v plánu renovaci zastávek z vlastních prostředků.  

O. Vich - položil dotaz týkající se vyvození důsledků pro TSK, za rozkopání chodníků při výměně 

semaforů na křižovatce Kutnohorská x Dolnoměcholupská. Starosta oznámil, že TSK zaslalo 

vysvětlení, které dá O. Vichovi k dispozici. O. Vich informoval, že dlouhodobě požaduje změnu 

dopravního značení, řešení přechodu, zamezení odbočování vozidel vyjíždějících z čerpací stanice a 

řešení zamezení odbočování přes dvojitou plnou čáru k čerpací stanici na Černokostelecké u 

Europarku a bylo mu sděleno, že TSK nechce dělat žádná opatření, dokud neproběhne pokládka 

nového povrch a dotázal se, zda jsou tam v rámci pracovního výboru tyto připomínky zaneseny. 

Starosta odpověděl, že připomínky zpracované VÚR byly TSK zaslány a TSK nijak nereagovala. 

Připomínky zaslané TSK budou předány O. Vichovi. 

Dále proběhla diskuze týkající se termínu rekonstrukce ulice Kutnohorská. 

Hajná – připomněla, že v průběhu I. Etapy rekonstrukce Kutnohorské ulice, využívali řidiči ulici Nad 

Vokolky jako objízdnou trasu a nebylo zde, přijato žádné opatření k zamezení této situace. Dotázala 

se, zda je znám termín další etapy oprav a zda budou zajištěna včas opatření, aby se situace 

neopakovala. Starosta ujistil, že bude usilovat o včasnou instalaci dopravního značení v dostatečném 

předstihu. Paní Hajná doplnila, že i v případech kdy je kolona na Kutnohorské ulici, používají řidiči 

ulici Nad Vokolky běžně jako objízdnou. Paní Hajná se zeptala, zda by nemohla být situace v této 

ulici řešena komplexně. Starosta odpověděl, že MČ má v plánu (pokud to bude povoleno odborem 



4 

 

dopravy a stavebním úřadem MČ P -15) instalovat závoru, kterou by mohly obyvatelé otvírat na 

základě rozpoznání SPZ občanů DM. 

Veřejnost – dotaz jak pokračuje vývoj jednání s panem U. Starosta odpověděl, že panu U. byl 

předložen návrh smlouvy a byly zapracovány připomínky a nyní probíhají jednání o výši částky 

pokuty. 

O. Vich – dotaz na ekonomické vyhodnocení činnosti tenisového hřiště. Starosta – bude zasláno 

emailem. 

Veřejnost – dotaz na vývoj dostavby zázemí u fotbalového hřiště. Starosta - MČ uzavřela s SK 

Smlouvu o smlouvách budoucích, kde se MČ zavazuje za určitých podmínek objekt dostavět a SK 

nám objekt převede do vlastnictví. MČ chce čerpat dotaci na dostavbu a získala půjčku od MHMP. 

Ujistil, že objekt bude dobudován.  

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.46 hodin. 

 

 

 

 

Nedílnou součástí zápisu jsou Usnesení zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy číslo 19/1-8 

ze dne 17. 2. 2020. 

 

 

 

Zapsala: Š. Fořtová 

Přepsala: P. Várková 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

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

       Ing. Luboš Ježil Mgr.A. Jiří Jindřich, starosta 

     MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

 

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

 Ing. Otakar Vich 

 

 

 

Zápis byl schválen Usnesením zastupitelstva č. 20/1 ze dne 29. 4. 2020. 


