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Zápis z mimořádného 28. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní 

Měcholupy konaného dne 2. 12. 2020 prostřednictvím videokonference 
 

Účastníci videokonference: Michal Blažek (TOP09), Jana Doláková (TOP09), Luboš Ježil (ODS), Jiří 

Jindřich (ODS), Vladimír Kuba (ODS), David Pavel (NO), Martin Svoboda (NO), Vladimír Študent 

(NO), Otakar Vich (NO), Petr Vltavský (ODS); Šárka Fořtová (tajemnice) Martin Kembitzký (úřad), 

Lucie Balýová (AK Žižlavský) 

Omluveni: Michal Kohout (ODS) 
 

Zasedání bylo zahájeno v 17:30 hod. (0:00:00) 
 

Starosta přivítal přítomné na řádně svolaném mimořádném 28. veřejném zasedání zastupitelstva městské 

části formou videokonference a konstatoval, že po přihlášení účastníků – členů zastupitelstva a ověření, že 

spojení je funkční, je takto svolané jednání zastupitelstva usnášení schopné. 
 

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání byli navrženi Luboš Ježil a Vladimír Študent (0:02:28) 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

Pro: Blažek, Doláková, Ježil, Jindřich, Kuba, Pavel, Svoboda, Študent, Vltavský 

Do návrhové komise pro tvorbu usnesení byli navrženi Jiří Jindřich a Martin Svoboda (0:03:43) 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

Pro: Blažek, Doláková, Ježil, Jindřich, Kuba, Pavel, Svoboda, Študent, Vltavský 
 

VYVĚŠENÝ PROGRAM: (0:05:18) 

1. Dodatek ke smlouvě – komunikace Ke Školce 

2. Dodatek ke smlouvě – Oprava běžecké dráhy v ulici Ke Slatinám 

3. Vyúčtování plynu s SPP CZ, a.s. 
 

Starosta navrhl úpravu programu spočívající vypuštěním bodu 2), jelikož pozdržení opravy z důvodu 

klimatických podmínek je uvedeno ve stávající smlouvě, není třeba schvalovat dodatek. 

Připojil se Otakar Vich. 

Hlasováno o upraveném programu: 

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. program byl schválen 

Pro: Blažek, Doláková, Ježil, Jindřich, Kuba, Pavel, Svoboda, Študent, Vich, Vltavský 
 

UPRAVENÝ PROGRAM: 

1. Dodatek ke smlouvě – komunikace Ke Školce 

2. Vyúčtování plynu s SPP CZ, a.s. 
 

1. Dodatek ke smlouvě – komunikace Ke Školce (0:07:55) 

Starosta informoval, že schvalované vícepráce a navýšení ceny rekonstrukce je způsobeno 

nevyhovujícím podložím pod částí komunikace. Cena rekonstrukce se navýšila o 150 500,75 Kč na 

celkem 1 080 349,38 Kč bez DPH. Dále starosta odpověděl na dotazy M. Svobody, které položil na 

předchozím ZMČ. 

M. Svoboda se zapojil do diskuse s dotazem, proč se toto projednává na zastupitelstvu, když dosud to 

tak nebylo. Starosta odpověděl, že se změnily schválené parametry výběrového řízení, což by mohlo být 

vykládáno, jako že rozhodl v rozporu s původními parametry, proto se schvaluje na zastupitelstvu. 

M. Svoboda znovu informoval o svém názoru, že firma, která rekonstrukci realizuje měla být z VŘ 

vyloučena, dle vyjádření jím oslovených právníků starosta nepostupoval s péčí řádného hospodáře. 

K tomuto vysvětlila stanovisko advokátka z AK Žižlavský. 

Zastupitelé Hnutí Naše obec odmítají postup, kdy starosta sám rozhodl o výběru dodavatele, o změně 

projektu a pár dní před dokončením stavby má vícepráce schvalovat zastupitelstvo. 

M. Svoboda dále sdělil, že nebyly předloženy dostatečné podklady, aby změnový list mohli zastupitelé 

prostudovat, změnový list má řadu vad a v položkovém rozpočtu jsou závažné chyby. 

Do další diskuse se zapojili V. Kuba, D. Pavel, O. Vich, L. Balýová, L. Ježil, V. Študent, J. Doláková, 

M. Svoboda a starosta. 
M. Svoboda dal protinávrh návrh usnesení ve znění: 

I. Bere na vědomí 
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- že zastupitelům nebyly předloženy dostatečné podklady pro přezkoumání oprávněnosti a správnosti 

změnového listu 

- byly předloženy informace o vadách předloženého změnového listu 

II. Ukládá 

- starostovi zajistit opravu vad změnového listu 
 

Hlasováno: pro 4, proti 3, zdržel se 3. návrh nebyl přijat 

Pro: Pavel, Svoboda, Študent, Vich 

Proti: Doláková, Ježil, Kuba 

Zdržel se: Blažek, Jindřich, Vltavský 
 

Starosta přečetl upravené původně navržené usnesení a dal o něm hlasovat. 

Hlasováno: pro 6, proti 3, zdržel se 1. UZ 28/1  schváleno 

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

Proti: Svoboda, Študent, Vich 

Zdržel se: Pavel 
 

2. Vyúčtování plynu s SPP CZ, a.s. (1:14:18) 

Starosta informoval, že o problému s vyúčtováním plynu v hale se hovořilo již na předchozím zasedání 

ZMČ, kde ale nebyly předloženy všechny podklady. V předchozích letech docházelo ke špatnému 

odečítání plynoměru a vyúčtování odběru plynu ve víceúčelové hale. MČ s výší dofakturované částky 

nesouhlasí. Dle právního posudku má MČ pohledávku zaplatit, a poté v případě, že bude uznána 

reklamace vymáhat část platby zpět. 

Do diskuse se zapojili V. Študent, L. Balýová, D. Pavel, O. Vich, M. Kembitzký a starosta. 

Zastupitelé souhlasili, že společnosti SPP CZ a.s. budou uhrazeny opravné faktury za odebraný plyn 

s tím, že bude podána reklamace a v případě nevrácení přeplatku se bude MČ bránit soudní cestou. 

Hlasováno následovně: 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 2. UZ 28/2  schváleno 

Pro: Blažek, Doláková, Ježil, Jindřich, Kuba, Svoboda, Študent, Vltavský 

Zdržel se: Pavel, Vich 
 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.15 hodin. 

 

 

Nedílnou součástí zápisu jsou Usnesení zastupitelstva MČ Praha-Dolní Měcholupy číslo 28/1-2 

ze dne 2. 12. 2020. 

 

 

Zapsala: Š. Fořtová 

Přepsala: B. Dubská 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

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

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

     MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

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

 Ing. Vladimír Študent 

 

 

Zápis byl schválen Usnesením zastupitelstva č. 29/1 ze dne 21. 12. 2020. 


