
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 23/1 

ze dne 27. 7. 2020 

 

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 červen 2020 

  

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

  



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 23/2 

ze dne 27. 7. 2020 
 

JŘBU – MŠ a ZŠ Malý háj 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- výzvu k jednacímu řízení bez uveřejnění  

- návrh smlouvy o dílo na projektové práce pro realizaci stavby „Nová mateřská a základní 

škola pro Dolní Měcholupy“ 

II. SCHVALUJE 

- zveřejnění výzvy k JŘBU 

III. POVĚŘUJE 

- místostarostku zveřejněním výzvy 

 

 

 

  

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 23/3 

ze dne 27. 7. 2020 
 

Nebytové prostory v projektu „Byty na návsi“ 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- návrh Memoranda o spolupráci týkající se nebytových prostor pro MČ v projektu „Bytový 

dům U Jezírka“ se společností U JEZÍRKA s.r.o. 

- návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. B. 106 se společností U JEZÍRKA s.r.o. 

- znalecký posudek č. 1053-27/2020 na budoucí nebytové jednotky v projektu „Bytový dům U 

Jezírka“ 

- nabídka koupě parkovacího stání za 290.000 Kč bez DPH 

- doplnění schválených údajů do smlouvy 

II. SCHVALUJE 

- znění Memoranda o spolupráci týkající se nebytových prostor pro MČ v projektu „Bytový 

dům U Jezírka“ se společností U JEZÍRKA s.r.o. 

- návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. B. 106 se společností U JEZÍRKA s.r.o. 

včetně ceny nebytového prostoru 

- zakoupení parkovacího stání za 290.000 Kč bez DPH 

III. POVĚŘUJE 

- starostu uzavřením Memoranda se společností U JEZÍRKA s.r.o. 

- starostu uzavřením smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ve znění těla smlouvy, jak 

bylo předloženo pro 23. zasedání ZMČ a příloh smlouvy na 22. zasedání ZMČ z 22.6.2020, 

pokud nejsou součástí podkladů 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 23/4 

ze dne 27. 7. 2020 
 

Venkovní učebna – změnové listy 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- změnové listy na přístavbu jídelny a polytechnické učebny u základní školy č. 6. a 7. 

- návrh dodatku smlouvy 

II. SCHVALUJE 

- změnové listy na přístavbu jídelny a polytechnické učebny u základní školy č. 6. a 7. 

- dodatek smlouvy 

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 23/5 

ze dne 27. 7. 2020 
 

Dětská skupina 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- informaci o zřízení dětské skupiny Mateřskou školou Dolní Měcholupy 

- informaci, že městská část se bude podílet na financování Dětské skupiny 

II. SOUHLASÍ 

- se zřízením dětské skupiny pod Mateřskou školou Dolní Měcholupy 

- s podílem městské části na financování dětské skupiny 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 23/6 

ze dne 27. 7. 2020 
 

Rozpočtové úpravy 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- návrh úpravy rozpočtu městské části spočívající v navýšení kapitoly 6171 Činnost místní 

správy, kapitálové výdaje na rezervační poplatek na koupi prostoru pro služebnu MP o 500 tis. 

Kč z kapitoly Rezerva 

- návrh úpravy rozpočtu městské části spočívající v navýšení kapitoly 4339 Ostatní sociální 

péče, na projekt Dětská skupina o 500 tis. Kč z kapitoly Rezerva 

- návrh úpravy rozpočtu městské části spočívající v navýšení kapitoly 3111 Mateřská škola, na 

platy zaměstnanců dětské skupiny o 320 tis. Kč z kapitoly Rezerva 

- návrh úpravy rozpočtu městské části spočívající v navýšení kapitoly 3117 Základní školy, 

kapitálové výdaje na investiční projekt Polytechnická učebna u ZŠ o 1 000 tis. Kč z kapitoly 

Rezerva 

II. SOUHLASÍ 

- s navýšením kapitoly 6171 Činnost místní správy, kapitálové výdaje o 500 tis. Kč z kapitoly 

Rezerva 

- s navýšením kapitoly 4339 Ostatní sociální péče o 500 tis. Kč z kapitoly Rezerva 

- s navýšením kapitoly 3111 Mateřská škola o 320 tis. Kč z kapitoly Rezerva 

- s navýšením kapitoly 3117 Základní školy, kapitálové výdaje o 1 000 tis. Kč z kapitoly 

Rezerva 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 23/7 

ze dne 27. 7. 2020 
 

Kompostéry 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- informaci o možnosti poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na domácí 

kompostéry  

II. SOUHLASÍ 

- s podáním žádosti o dotaci v rámci programu OPŽP - kompostéry 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 23/8 

ze dne 27. 7. 2020 
 

 

NESCHVÁLENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 23/9 

ze dne 27. 7. 2020 
 

Smlouvy o zřízení služebnosti 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- smlouvu o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s. pro podzemní komunikační vedení 

veřejné komunikační sítě na pozemku č. parc. 763 v k. ú. Dolní Měcholupy 

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností U JEZÍRKA s.r.o. pro 

vybudování plynárenského zařízení NTL včetně HUP na pozemku č. parc. 728/4 v k. ú. Dolní 

Měcholupy 

II. SCHVALUJE 

- smlouvu o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s. za jednorázovou náhradu ve výši 

1.600 Kč bez DPH  

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností U JEZÍRKA s.r.o. 

III. POVĚŘUJE 

- starostu uzavřením smluv 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 23/10 

ze dne 27. 7. 2020 
 

Dodatky smluv s SK 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- dodatek ke kupní smlouvě s SK Dolní Měcholupy dle přílohy 

- dodatek k Dohodě o narovnání s Glob Production s.r.o. dle přílohy 

II. SCHVALUJE 

- dodatek kupní smlouvy s SK Dolní Měcholupy  

- dodatek k Dohodě o narovnání s Glob Production s.r.o. 

III. POVĚŘUJE 

- starostu uzavřením dodatků smluv 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

číslo 23/11 

ze dne 27. 7. 2020 
 

Reakce na leták hnutí Naše obec - rozpočet 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. POVĚŘUJE 

- starostu, aby se formou dopisu důrazně ohradil a vymezil vůči nepravdivému a 

manipulativnímu letáku hnutí Naše obec viz příloha, který byl distribuován do poštovních 

schránek v městské části, a aby si současně vyžádal omluvu ve formě letáku hnutí Naše obec, 

který bude distribuován stejnou formou jako nepravdivý a manipulativní leták hnutí NO. V 

textu omluvy musí být vysvětleno, že rozpočet na rok 2020 je vyrovnaný a mylně uváděná 

ztráta 44 mio korun je vlastně objem dotací a finanční výpomoci poskytnuté MHMP na 

investice zejména do zlepšení a vybudování infrastruktury městské části včetně dostavby 

budovy sportovního klubu. V žádném případě tyto finanční prostředky nejdou na navyšování 

provozních výdajů a platy zaměstnanců úřadu. Městská část se zadlužila poprvé od roku 1989 

ve výši 17 mio korun právě z důvodu nutnosti převzetí celého financování dostavby SK. SK 

bohužel díky neodbornému vedení a administrace celé investice ze strany zmocněnce výboru 

SK a zastupitele hnutí Naše obec p. Mgr. Pavla musel vrátit poskytnuté dotace ve výši 20 mio 

korun MHMP a MŠMT.  

Pokud by nedošlo k zásahu městské části, hrozila SK exekuce respektive insolvence a tudíž 

ztráta majetku tj. budovy a hřiště.  

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 


