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Jiří Jindřich (starosta) 

Takže dobrý den, vítám vás na 34. zasedání zastupitelstva městské části Praha-Dolní 

Měcholupy. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno program byl zveřejněn. omlouvám se, že to je takto 

mimořádně, je to z důvodu termínu pro podání žádosti o dotaci, který je 13. května nejpozději, 

takže proto jsme museli dělat tuto mimořádnou akci. Takže vítám i spoluobčany, kteří nás sledují 

na Youtube kanále, případně pokud sedí v zasedací místnosti a sledují nás. 

Chtěl bych nyní tedy přistoupit ke jmenování ověřovatelů zápisu, myslel jsem, že původně jmenuji 

jako ověřovatele paní Dolákovou, nejdřív pana Študenta, pak pana Pavla, pan Svoboda byl 

minule… takže, bych ho tentokrát také poprosil, jestli by mohl být opět ověřovatelem. Takže pokud 

oba ověřovatelé souhlasí, poprosil bych o hlasování o ověřovatelích, kterými by byli paní Doláková 

a pan Svoboda.  

(Hlasování č.1) Hlasujte nyní, zatrhněte A, B nebo C a nezapomeňte dát submit. (hlasuje 

se) Hlasování proběhlo následovně: pro 8, proti nikdo, nikdo se nezdržel a 1 nehlasoval, to byl asi 

pan Kuba, který se uprostřed hlasování připojil. Takže ověřovatelé jsou schváleni. (Pozn. 

Nehlasoval uživatel Veřejnost, který nebyl z místnosti vyřazen.) 

Nyní tedy navrhovatelé. Navrhuji navrhovatele ve složení Jiří Jindřich, Petr Vltavský. 

Poklud pan Vltavský souhlasí, tak bych poprosil hlasování o ověřovatelí... teda o navrhovatelích 

ve složení Jiří Jindřich, Petr Vltavský.  

(Hlasování č. 2) Hlasujte zase A, B nebo C, nezapomeňte dát submit. (hlasuje se) Výsledek 

hlasování: 8 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Navrhovatelé jsou schváleni.  

Tak nyní tedy k programu. Na programu je jediný bod, a to Záměr rekonstrukce a dostavby 

hasičské zbrojnice, takže se zeptám, jestli někdo má návrh na úpravu programu. Pan Svoboda se 

hlásí. Pane Svobodo, máte slovo.  

Martin Svoboda 

Tak já bych chtěl navrhnout, aby byl program do programu doplněno Různé jako standardní 

bod jednání zastupitelstva.  

Jiří Jindřich (starosta) 

Dobře, takže hlasujeme o návrhu upraveného programu, kde by byl prvním bodem Záměr 

rekonstrukce a dostavby hasičské zbrojnice a druhým bodem Různé.  

(Hlasování č. 3) Hlasujte nyní o upraveném programu, nezapomeňte dát submit. (hlasuje 

se) Výsledek hlasování: 1 pro, 1 proti, 6 se zdrželo. Upravený program nebyl schválen.  

Nyní tedy poprosím o hlasování o původním programu, kde je jediný bod Záměr 

rekonstrukce a dostavby hasičské zbrojnice. Prosím o hlasování teď.  

(Hlasování č. 4) Hlasujte nyní A, B nebo C a nezapomeňte submit. (hlasuje se) Výsledek 

hlasování: 7 pro, nikdo proti, 1 se zdržel. Program byl schválen.  

1. Záměr rekonstrukce a dostavby hasičské zbrojnice 

Jiří Jindřich (starosta) 

Tak já jenom krátce uvedu dnešní bod Záměr rekonstrukce a dostavby hasičské zbrojnice 

Vznikl tento bod takto narychlo kvůli tomu, že v období po předchozím zastupitelstvu nám bylo 
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hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy na schůzce nabídnuta možnost financování 

úprav v naší hasičské zbrojnici. My jsme zažádali. My jsme uvažovali o tom, že, že to bude probíhat 

v příštím roce, ale magistrát nám přislíbil pouze 3 000 000 a nyní již na základě studie víme, že to 

bude více, takže jsme hledali další zdroje a, tato možnost nám přišla zajímavá, takže bysme ji rádi 

zkusili využít. Nyní bych už poprosil, předkladatele tohoto bodu pana magistra Petra Vltavského, 

jestli by nás s tímto bodem nemohl blíže seznámit.  

Petr Vltavský 

Já děkuju za slovo, děkuju za slovo. Ještě jednou bych vám chtěl velice poděkovat, že jste 

se zúčastní tohoto zastupitelstva. Já to stručně uvedu, myslím si, že veškeré podstatné informace 

jsem nějakým způsobem shrnul do té důvodové zprávy, tak není asi potřeba to tady znovu nějakým 

způsobem číst nebo uvádět. Jedná se tedy schválení záměru na rekonstrukci a dostavbu naší požární 

zbrojnice, aby bylo možné vlastně požádat o tu dotaci ministerstva vnitra. Takto narychlo to bylo 

nutné udělat z toho důvodu, že možnost žádat dotaci. Jsme se vlastně o této možnosti dozvěděli asi 

před 14 dnama a je nutné vlastně v tomto týdnu zítra podat už nějakým způsobem žádost o tu 

dotaci, takže by se to nestihlo vlastně na příštím řádném předem ohlášeném zastupitelstvu. Obecně 

tato dotace není v prostředí praktic.. v prostředí Prahy prakticky vůbec využívána, a vlastně dle té 

výzvy je pro Prahu alokováno asi 12 000 000, no a vzhledem k tomu, že není vůbec využívána a 

mám informace, že budeme jediní žadatelé z Prahy, takže vlastně z tady z toho, z tady toho titulu 

máme velice dobrou šanci tu dotaci získat. Samozřejmě nejsem schopen teďka říci, zda dotaci 

skutečně dostaneme nebo, v jaké výši a podobně. Nicméně je to určitě zajímavá možnost a bylo by 

asi škoda. Škoda jí nevyužít. A v podstatě máme dneska 2 možnosti buď tento záměr schválíme a 

budeme mít možnost získat nějaké další finanční prostředky nebo neschválíme a možnost této 

dotace nevyužijeme. Tak si myslím, že takhle je to asi za mě všechno, případné otázky, pokud budu 

vědět, rád odpovím, a myslím si, že veškeré další podstatné informace byly shrnuty do té důvodové 

zprávy bych se nerad opakoval. Děkuji za slovo.  

Jiří Jindřich (starosta) 

Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pan Svoboda se hlásí, máte slovo pane Svobodo.  

Martin Svoboda 

Tak já bych se chtěl především zeptal tadyhle je, jak v důvodové zprávě, tak i v návrhu 

usnesení je uvedeno, že magistrát přislíbil peníze s tím, že to bylo návrhem usnesení 1370 z roku 

2018. Pokud si přečteme to usnesení, tak je zjevné, že v tomto usnesením magistrát žádné peníze 

nepřislíbil. To znamená, chci se zeptat, jestli existuje nějaký jiný dokument, něco jiného, co 

zastupitelům nebylo zasláno, protože vlastně z předložených dokumentů je zjevné, že žádné peníze 

přislíbeny nebyly, takže se ptám, jaká je skutečnost, protože vlastně tím je tvrzeno, že peníze byly 

přislíbeny, ale doklady vypadají jinak.  

Jiří Jindřich (starosta) 

Dobře, pan Vltavský chce odpovědět, máte slovo, pane Vltavský.  

Petr Vltavský 

Děkuju za slovo. Jednoduše řečeno, už to takhle funguje asi nějakých, nevím, 10 let, že 

vlastně magistrát vždycky udělá takovouhle nějakou koncepci, kde máte pravdu, ještě nepřislibuje 
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přímo ty peníze, nicméně pak je vždycky v tom konkrétním roce, ke kterému je to slíbeno v rámci 

té nějaké tabulky schvalováno radou, zastupitelstvem, komisema pak konkrétní ta dotace. Já jsem 

si snad uvážil v té důvodové zprávě, zatím to máme, takto v té tabulce a teďka, myslím si, že to šlo 

do tisku. S panem Hlubučkem, náměstkem primátora, který má na starosti vlastně bezpečnost v 

Praze, tak bylo komunikováno a on sám vyzval k tomu, abysme si požádali o ty 3 000 000, aby to 

pak mohlo jít do toho tisku, což jsme tak učinili, takže máte pravdu, že ty peníze ještě nebyly 

přislíbeny fyzicky třeba zastupitelstvem hlavního města Prahy, to se ani nedá očekávat. Nicméně, 

když máme v tabulce slíbené na rok na letošní rok, tak… V podstatě jsem ještě nezažil vlastně 

variantu, že by magistrát opravdu nesplnil, takže přislíbení, berte v tom, že teda řekli, že je tam 

možnost to dostat a fakt opravdu nevím o tom, že by to někdo z tady z těch dotačních titulů prostě 

nedostal, takže by bylo zase škoda mít 3 000 000 od magistrátu a teď si říct, aha, tak máme 3 

000 000, to nepostavíme tak je vezmem a vrátíme. Tak je lepší být připraven tu variantu, že 

skutečně ty 3 000 000 od magistrátu dostaneme než nebýt připraven. To je můj názor, takže tak 

takhle to chodí s magistrátem, no, bohužel větší záruku Vám asi nikdo teďka schopen není dát. 

Uvidíme, jestli to opravdu zastupitelstvu městské části.. tedy magistrátu schválí nebo ne, ale s tím 

už toho moc si nadělám, no, takže jsem takhle stačí jako odpověď.  

Martin Svoboda 

Děkuji, já bych pokračoval, jo. Já si myslím, že činnost hasičů určitě zasluhuje podporu. 

Důvodová zpráva popisuje potřebu tu rozšíření zázemí. Druhá věc je, že není úplně jasné o kolik, 

jaký je ten vlastně účel, protože i ten projekt ukazuje 2 varianty, ty mají různé parametry různé 

účely, a tak dál tzn. že si myslím, že je potřeba dál pokračovat tak, aby bylo ujasněno, co je opravdu 

potřeba, aby bylo jasné zadání, aby následně vzniknul také k tomu odpovídající projekt. Potom ta 

zpráva důvodová lajckým jazykem popisuje ty vady a nedostatky těch prostor, zase chybí projekt 

tzn. pro je potřeba vypracovat ten projekt jo, potom je určitě potřeba připravit kalkulaci, protože ta 

kalkulace je jakási hrubá na tu přístavbu nebo na to rozšíření prostor, na ty opravy ta kalkulace 

chybí, jo, a je jasný, že teďko máme příležitost, rozumím tomu, příležitost od magistrátu, příležitost 

od ministerstva vnitra tzn. je potřeba ty příležitosti vlastně využít a sehnat peníze, protože to je to 

podstatný zkrátka je zjevný, že na rozšiřování prostor pro hasiče by měl přispívat magistrát, aby 

měla přispívat generální ředitelství hasičského sboru tzn. z mého pohledu je potřeba vlastně udělat 

to 3 kroky tzn. sehnat peníze, řeknu od magistrátu, tak od ministerstva vnitra, připravit projekt 

opravy a projekt rozšíření, připravit nějaký propočet nákladů. Tzn. že to si myslím, že je potřeba 

udělat a v tomto směru tento návrh na to, aby vlastně bylo požádáno, aby byly získány ty dotace a 

aby ten záměr byl realizován má moji podporu to, co je důležitý, je potřeba činit tyto kroky tak, 

aby to skutečně se mohlo naplnit.  

Jiří Jindřich (starosta) 

Pan Vltavský ještě má slovo tedy.  

Petr Vltavský 

Já si myslím, pane Svobodo, že přesně, jak jste to shrnul, tak tak bysme taky chtěli 

postupovat, tak doufám, že se to skutečně tak podaří teďka je nějaká první fáze, pak se samozřejmě 

bude zpracovávat ňáká, nejsem stavební architekt, nějaká už ta projektová dokumentace, nebo tak 

nějak se to jmenuje. A pak se samozřejmě můžem bavit o tom, jestli ty dotace teda stačili nestačili, 

jestli to teda skutečně se prostě podaří zrealizovat nebo ne, popřípadě ještě třeba žádat dotace jinde 

třeba na magistrátu opakovaně nebo něco, to jsou samozřejmě až budoucí kroky, na který teďka, 
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bohužel nejsme schopni jako předpovídat, minimálně teda teda já nicméně krásně jste to shrnul, a 

doufám, že tak, jak se to shrnu, tak to opravdu poběží, byl bych za to velice rád. Děkuju.  

Jiří Jindřich (starosta) 

Děkuji. Já bych ještě na doplnění uvedl, že ty 2 dotace by se mohly docela prakticky 

doplňovat, protože třeba na pořízení projektové dokumentace a všech těch přípomocných prací ta 

dotace ministerstva financí nemůže sloužit, ale pokud mám informace, tak ta dotace z magistrátu 

tyto omezení nemá, takže jsme schopni vlastně velkou část té projektové dokumentace pořídit za 

magistrátní dotaci. 

Tak, ještě někdo do diskuze se chce připojit? Nevidím nikoho přihlášeného, tak ukončuji 

rozpravu o tomto bodu a poprosil bych o hlasování. Ne ještě musím přečíst navržené usnesení. Pan 

Svoboda se ještě hlásí, promiňte.  

Martin Svoboda 

Já si myslím, že, že to usnesení je potřeba upravit, protože vlastně takhle by to nebylo v 

pořádku. Ty věci tam je například, že jsou peníze přislíbený a podobně tzn. navrhuju úpravu 

usnesení tak, aby bylo uvedeno tzn. že bod prvním bere na vědomí: Záměr na rekonstrukci dostavbu 

hasičské zbrojnice, bere na vědomí informaci příležitosti získat dotaci na rekonstrukci zbrojnice ve 

výši 3 000 000 z hlavního města Prahy, výzvu podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace 

v roce 22 od Ministerstva vnitra ČR za druhé souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí účelových 

investičních dotací. Souhlasí se záměrem rekonstrukce a dostavby hasičské zbrojnice za 

předpokladu získání dotací. Za třetí pověřuje starostu podáním žádosti na Ministerstvo vnitra ČR. 

Pověřuje starostu zajištěním dotace z hlavního města Prahy. Pověřuje starostu zajištěním projektu 

oprav. Pověřuje starostu zajištěním propočtu nákladů na rekonstrukci a dostavbu.  

Jiří Jindřich (starosta) 

Dobře, tak nyní bych poprosil o hlasování o protinávrhu pana Svobody.  

(Hlasování č. 5) Hlasujte nyní A, B nebo C a nezapomeňte submit. (hlasuje se) Výsledek 

hlasování je 2 pro, nikdo se nezdržel, teda nikdo nebyl proti, 6 se zdrželo. Upravený návrh usnesení 

nebyl schválen. 

Nyní tedy přečtu ten původní návrh usnesení. Usnesení číslo 34/1 Záměr rekonstrukce a 

dostavby hasičské zbrojnice. Zastupitelstvo městské části Praha-Dolní Měcholupy zaprvé bere na 

vědomí záměr na rekonstrukci a dostavbu hasičské zbrojnice. Bere na vědomí informaci o 

poskytnutí dotace z Magistrátu hlavního města Prahy Bere na vědomí výzvu k podání žádosti o 

poskytnutí účelové investiční dotace v roce 2022 od Ministerstva vnitra České republiky. Za druhé 

souhlasí se záměrem rekonstrukce dostavby hasičské zbrojnice. Souhlasí s podáním žádosti o 

poskytnutí účelové investiční dotace. Za třetí pověřuje starostu podáním žádosti na Ministerstvu 

vnitra ČR. 

(Hlasování č. 6) Prosím, nyní o hlasování. Zadejte A, B nebo C a nezapomeňte submit. 

(hlasuje se) Výsledek hlasování je 7 pro, nikdo proti, 1 se zdržel. Usnesení bylo schváleno.  

Já děkuji za účast na tomto zasedání a těším se na další zasedání, které bude svoláno na 

24. května. Děkuji. Na shledanou. 


