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Zápis ze 3. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy konaného 

dne 29. 5. 2019 

 

Přítomni členové KV: Vladimír Študent, Zbyněk Kozel, Melinda Vrajíková, Lucie Sobková, Petr Vltavský 

 

Zasedání bylo zahájeno v 17:10 hod. a ukončeno v 18:30 hod. 

 

Předseda kontrolního výboru Vladimír Študent přivítal přítomné na řádně svolaném 3. zasedání kontrolního výboru 

zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že výbor je 

usnášeníschopný.  

 

Zapisovatel: Melinda Vrajíková, Ověřovatel zápisu: Lucie Sobková 

 

PROGRAM VÝBORU: 

A. Kontrola naplňování usnesení zastupitelstva 

B. Kontrola plnění požadavků kontrolního výboru 

C. Různé 

 

 

 

A. KONTROLA NAPLŇOVÁNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 

 

 

Členové kontrolního výboru projednali jednotlivá usnesení z následujících jednání zastupitelstva MČ Praha – Dolní 

Měcholupy, jejichž přehled je součástí přílohy č. 1 zápisu. 

 

6. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 11. 3. 2019 

7. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 8. 4. 2019 

8. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 13. 5. 2019 

 

Usnesení:  

 

Kontrolní výbor projednal plnění usnesení zastupitelstva přijatá ZMČ DM v období od 11. 3. do 13. 5. 2019 na 

základě dostupných informací a podkladů. KV neshledal žádné závady v plnění usnesení mimo níže uvedené: 

 

• Usnesení č. 7/8: Plnění závazků ze smlouvy s EPP – členové kontrolního výboru doporučují, aby 

zastupitelstvo přijalo opatření k naplnění všech závazků plynoucích ze smlouvy s EPP, aby nedošlo ke 

vzniku škody z důvodu nedodržení termínů. Členové kontrolního výboru dále doporučují starostovi, aby 

průběžně podával informaci o činnostech, kterými se při výkonu své funkce zabýval. 

• Usnesení č. 7/11: Koupě pozemku u SK – smlouva byla MČ DM podepsána, chybí však podpis protistrany, 

úkol trvá. 

• Usnesení č. 7/12: Komunitní centrum u SK – přefakturace společných nákladů probíhá, úkol trvá. 

• Usnesení č. 8/3: Studie VRÚ – neproběhlo doplnění dokumentace pro změnu územního plánu hlavního 

města Prahy pro VRÚ Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Dubeč dle studie architektonického studia PS 

Architekti v k.ú. Dolní Měcholupy, úkol trvá. 

• Usnesení č. 8/7: Fitpatk – kontrolní výbor doporučuje ověřit, zda je fitpark pojištěn pro případ vzniku škody 

v důsledku úrazu při využívání fitparku, popř. zda a u jaké pojišťovny je možné jej pojistit a případně pojistku 

uzavřít. 

• Usnesení a 8/8 (Venkovní učebna u ZŠ – zatím neproběhlo: a) provedení opravy projektu a změny projektu 

pro stavební povolení „přístavby jídelny a polytechnické učebny“ u ZŠ; b) předložit přehled požadovaných 

změn projektu; c) objednat projekt úpravy dětského hřiště; d) vyhodnotit smlouvu uzavřenou s projekční 

kanceláří). Úkol trvá. 

• Usnesení 8/9: smlouva o výpůjčce poz., Smlouva o sml. bud. VB – Členové kontrolního výboru doporučují 

ověřit, zda postup související s uzavřením smluv a samotné uzavření smluv odpovídalo pravidlům 

upravujícím nakládání s veřejnými prostředky. Zároveň členové kontrolního výboru žádají ÚMČ Praha – 

Dolní Měcholupy o předložení veškerých podkladů vztahujících se k usnesení 8/9. 
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Hlasování: 

• Pro: 5 

• Proti: 0 

• Zdržel se: 0 

 

B. KONTROLA PLNĚNÍ POŽADAVKŮ KONTROLNÍHO VÝBORU 

 

 

1. Plnění usnesení 36/13 

 

Členové kontrolního výboru na 1. zasedání (6. 3. 2019) projednali splnění požadavků usnesení 36/13 (Smlouva o 

spolupráci Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha – Dolní Měcholupy s MČ Praha 22) a přijali usnesení, 

ve kterém doporučovali zařadit požadavek na plnění usnesení zařadit na program zastupitelstva. 

 

Usnesení: Členové kontrolního výboru konstatují, že usnesení ZMČ Praha – Dolní Měcholupy č. 36/13 z 15.11.2017 

bylo revokováno usnesením ZMČ Praha – Dolní Měcholupy č. 7/9 z 8.4.2019. Úkol byl splněn a vypouští se. 

 

Hlasování: 

• Pro: 5 

• Proti: 0 

• Zdržel se: 0 

 

 

2. Plnění usnesení 40/4 

 

Členové kontrolního výboru na 1. zasedání (6. 3. 2019) projednali splnění požadavků usnesení 40/4 (10. učebna 

ZŠ Kutnohorská) a přijali usnesení, ve kterém žádají starostu, aby sdělil, kdy bude studie 10. učebny ZŠ 

Kutnohorská dokončena, popř. aby uvedl důvody prodlení vyhotovení a předložení studie. Předmětná studie nebyla 

zatím vyhotovena a předložena zastupitelstvu. 

 

Usnesení: Členové kontrolního výboru berou informaci na vědomí a konstatují, že úkol trvá. Navrhují proto revokaci 

usnesení 40/4. 

 

Hlasování: 

• Pro: 5 

• Proti: 0 

• Zdržel se: 0 

 

3. Plnění usnesení 43/2 

 

Členové kontrolního výboru na 1. zasedání (6. 3. 2019) projednali splnění požadavků usnesení 43/2 (Koncepce 

stravování MŠ/ZŠ) a přijali usnesení, ve kterém žádají starostu, aby vypracoval a předložit investiční záměr a 

analýzu 3 varianty řešení stravování v MŠ a ZŠ. 

 

Usnesení: Úkol nebyl splněn a trvá. Členové kontrolního výboru žádají starostu, aby vypracoval a předložil 

investiční záměr a analýzu 3 varianty řešení stravování v MŠ a ZŠ. 

 

Hlasování: 

• Pro: 5 

• Proti: 0 

• Zdržel se: 0 

 

 

 

C. RŮZNÉ 

 

Termín příštího zasedání kontrolního výboru byl předběžně stanoven na září/říjen 2019.  



3 

 

 

 

PŘÍLOHY: 

• Příloha č. 1 – plnění usnesení ZMČ 

• Příloha č. 2 – vyjádření k plnění usnesení 40/4 a 43/2 

 

 

 

 

 

 

 

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

předseda kontrolního výboru     člen kontrolního výboru 

 

 

 

 



PLNĚNÍ USNESENÍ ZMČ

ZMČ č. ze dne USN č. Název úkol splněno způsob plnění datum

1. 31.10.2018 1. Zahájení 

2. Složení slibu

3. Určení ověřovatelů

4. Schválení programu

5. Volba starosty volba zvolen Mgr.A. Jiří Jindřich

6. Volba místostarosty volba zvolen Ing. Luboš Ježil

7. Zřízení finančního výboru volba M.Brokeš, D.Sobek, J.Voříšečk, V.Hricišin, L.Motlík

8. Zřízení kontrolního výboru volba V.Študent, M.Vrajíková, Z.Kozel, P.Vltavský, L.Sobková

9. Zřízení výboru pro územní rozvoj volba J.Jindřich, L.Dostál,T.Choděra, V.Kuba, L.Ježil, L.Podlipný, O.Vich

10. Odměny - zastupitelé schváleny ano vyplánení dle schválených odměn od 1.11.2018

11. Odměny - nečlenové zastupitelstva schváleny ano vyplánení dle schválených odměn od 1.11.2018

12. Různé

2. 12.11.2018 1. Bezpečnostní situace MČ x

2. Hospodaření MČ k 30.9.2018 souhlas ano informace

3. Rozpočtová opatření zveřejnit ano na webu DM

4. Rozpočtové provizorium zveřejnit ano na ÚD a webu DM

5. Spolupráce na výstavbě zázemí SK DM uzavřít smlouvy ano uzavřena DS, dodatky - přistoupení ke sml. 05.12.2018

6. Statut redakční rady upravit ano zveřejněn nový statut RR

7. Fitpark informace navýšení ceny díla

8. Smlouva o sml. budoucí na zřízení VB uzavřít smlouvu ano uzavřena sml. S PPDistribuce 13.11.2018

9. Různé  (sml.č. 1434 v šanonu VII.BudVB)

3. 10.12.2018 1. Bezpečnostní situace MČ x

2. Směrnice ÚMČ schválena ano Směrnice k pronájmu zasedací místnosti platná 11.12.2018

3. Vzdání se odměny schválena ano Ing. Zbyněk Kozel 0 Kč platné 1.11.2018

4. Dodatek nájemní smlouvy podepsat ano Dodatek č. 1 s V. Sobkem do 30.4.2019 19.12.2018

5. Výsledky veřejného fóra informace zveřejněny na webu MČ

6. Dodatek smlouvy - Fitpark uzavřít ano dodatek č. 1 ke smlouvě podepsán 18.12.2018

7. Dodatek smlouvy - rekonstruke víceúčel. Hř. uzavřít ano dodatek č. 1 podepsán 27.12.2018

8. Různé

4. 14.01.2019 1. Bezpečnostní situace MČ x informace

2. ROZPOČET 2019 + rozpočtový výhled do 2024 schválen ano zveřejněn na ÚD 15.1., pořízen a předán MHMP 21.01.2019

3. Sportovní klub Dolní Měcholupy schválen ano 30% podíl MČ na vícepracech budování zázemí SK průběžně

4. Výsledky archit. soutěže na revital. návsi informace pozvat autory vítězných návrhů 11.02.2019

5. Různé

5. 11.02.2019 1. Bezpečnostní situace MČ x informace

2. Představení vítězných návrhů na rev. Návsi informace představení návrhů autory

3. Odměna pro přestupkovou komisi schválena ano odměna pro předsedu KKPP 10.000 Kč 11.02.2019

4. Vlajka pro Tibet schváleno ano vyvěšení vlajky  na budově ÚMČ 10.03.2019

5. Zvýšení limitů pokladní hotovosti schváleno ano navýšení pokladen HČ na 50 tis. Kč a VHČ na 50 tis. Kč 12.02.2019

6. Různé

6. 11.03.2019 1. Bezpečnostní situace MČ x informace

2. Dotace spolkům-senioři,Leonardo,SK schválen ano podpis smluv, odeslání fin. prostředků spl.do 20.3.2019

3. Směrnice - ceník pronájmů schválena ano průběžně

4. Změny územního plánu LB1, LB2, LK, LP+LSV schváleny ano návrhy na změnu podány na OÚR MHMP-osobně  26.3.2019

5. Optická síť souhlas ano podpora budování optických sítí

6. Smlouva - Country Saloon nehlasováno - -

7. Kronika 2018 souhlas ano fotokniha hotová, kronika vytištěná -

8. Den bez aut informace - se uskuteční 21.9.2019 -

9. Zpráva z KV informace - -

10. Finanční dary na Hasičský bál informace - v celkové výši 50 tis. Kč -
11. Různé

7. 08.04.2019 1. Bezpečnostní situace MČ x informace

2. Závěrečný účet za rok 2018 schválen ano výsledek hospodaření, přijatá opatření, na MHMP 15.04.2019

3. Vyúčtování DPS za rok 2018 souhlas ano vyúčtování jednotlivých záloh do konce 5/2019

4. Úpravy rozpočtu bere na vědomí ano navýšení rozpočtu na rok 2018

5. Dotace spolku schválena ano podepsána smlouva - dotace SDH 10.04.2019

6. Oprava směrnice - ceník pronájmů schválena ano

7. Smlouva - Country Saloon schválena ano podepsání nájemní smlouvy 25.04.2019

8. Plnění závazků ze smlouvy s EPP pověřuje star. průběžně harmonogram získání stavebního povolení na MŠaZŠ v MH

9. Revokace usnesení revokováno ano USN 36/13 z 15.11.2017

10. Změny územního plánu-parc. č. 625/1 informace ano schválena usn 43/11 z 25.6.2018, odneseny na MHMP 28.05.2019

11. Koupě pozemku u SK schválena ne podepsání kupní smlouvy - čeká se na druhou prodávající

12. Komunitní centrum u SK informace ne přefakturace společných nákladů probíhá
13. Různé

8. 13.05.2019 1. Ocenění MČ schváleno ano pamětní medaile, poukázka 13.05.2019

2. Bezpečnostní situace MČ x informace

3. Studie VRÚ schválena ne studie VRÚ PS Architekti-doplnit

4. Změny územního plánu nesouhlasí ano odeslat na OÚR MHMP 28.05.2019

5. Hospodaření MČ za 1. Q 2019 souhlas ano informace

6. Prodej hasičského vozidla informace ano záměr prodeje za 100 tis.Kč, podat inzerát 15.05.2019

7. Fitpark - dodatek smlouvy schválen ano podepsání dodatku 16.05.2019

8. Venkovní učebna u ZŠ ukládá ne opravy projektu, předložit přehled změn projektu, projekt DH, sml. s projekční kancl.

9. Sml. o výpůjčce poz., Sml. o sml. bud. VB informace ano podepsání smluv 10.05.2019

10. Různé

NESPLNĚNÁ USNESENÍ ZMČ

ZMČ č. ze dne USN č. Název úkol splněno způsob plnění datum

40. 12.03.2018 40/4 10. učebna ZŠ Kutnohorská předložit ne Předložit stuii na 10. učebnu v ZŠ Kutnohorská

43. 25.06.2018 43/2 Koncepce stravování MŠ/ZŠ předložit ne

Předloženo: 1) Koncepce stravování ZŠ Kutnohorská, 2) 

Posudek - modernizace kuchyně MŠ Kutnohorská září   2019



Projekt 10. udebny v zS furruoHORSKA

Na zilkladd domluvy s ieditelem Z5 bylo konstatovdno, Ze jako 10. udebna m0Ze brit vyuZit prostor

d6tsk6ho klubu ve 3. NP t6locvidny. Pan ieditel preferuje piipravit projekt na vyuZiti podkrovipro
Idely vritva rn6ho ateli6ru.

20.s.2019 JiiiJindiich



Varianty ieSenikuchynd v M5:

1. Kompletni rekonstrukce zaYfuen[ kuchyn6 vdetn6 stavebnlch rlprav v VZf

- investidni ndklady cca 10,000.000,- Kd

- Provoznindklady za rok cca - 2.500.000,- Kd

2. Rekonstrukce vybaveni kuchyn6, nutnrich prostor aVZT

- investidnindklady cca 6.000,000,- Kd

- Provozni ndklady za rok cca - 2.500.000,- Kd

3. Oprava prostor na v'idejnu s mytfm nSdobia nutnlich provoznich mistnostis VZT

- investidnindklady cca 3.000,000,- Kd

- Provoznl ndklady za rok cca (45% pivodnich ndkladfi) - 1.200.000,- Kd

Pro podrobn6j5f nacen6nije nutno zajistit projektovou dokumentaci.

Podklady:

POSUDEK -MODERNIZACE KUCHY[\E, Skolnijidelna Praha - DolniM6cholupy, Ke 5kolce
254/12, Praha-Dolni M6cholupy - VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. 4/20L8

Provozni ndklady kuchyn6 wtS - Oolni M6cholupy

Zpracoval 20.5.2019

JiiiJindiich


