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Záměr koupě nemovitosti 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- záměr koupě nemovitosti pro účely zřízení dětské skupiny 

- znalecký posudek č. 1161/068-4/2022 

- návrh kupní smlouvy 

- dotační titul MPSV na zřizování dětských skupin 

II. SCHVALUJE 

- záměr rozšířit kapacitní možnosti umisťování dětí do dětské skupiny 

- uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, a to pozemku 

parc. č. 542 – zastavěná plocha a nádvoří, jeho součástí je stavba č.p. 75 – rodinný dům, 

pozemku parc. č. 543 – zahrada vše v k.ú. Dolní Měcholupy za kupní cenu 13,500.000 Kč, 

kdy kupní cena bude složena do úschovy. 

III. POVĚŘUJE  

- starostu uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o úschově 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 
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Plánovací smlouva s EPP, a.s. – domy G4-G9 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- smlouvu o spolupráci se společností Euro Park Praha, a.s. na bytové domy G4-9 řešící 

kontribuce za výstavbu bytových domů a změnu územního plánu (dle přílohy č. 3) na 

pozemcích č. 584/3 a 584/13 v k.ú. Dolní Měcholupy  

- potřebu v této souvislosti revokovat usnesení ZMČ Dolní Měcholupy č. 14/10 z 15. 10.2019 

II. SOUHLASÍ 

- se smlouvou o spolupráci se společností Euro Park Praha, a.s. na bytové domy G4 -9 řešící 

kontribuce za výstavbu bytových domů a změnu územního plánu na pozemcích č. 584/3 a 

584/13 v k.ú. Dolní Měcholupy  

- s revokací usnesení č. 14/10 z 15.10.2019 a vyslovuje souhlas se změnou územního plánu 

dle přílohy č. 3 

III. POVĚŘUJE 

- starostu uzavřením plánovací smlouvy 

- starostu zasláním tohoto usnesení na OUR MHMP 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 
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Územní studie IPR – Malý háj 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- předloženou Urbanistickou studii lokality Malý háj zpracovanou Institutem pro plánování a 

rozvoj hl. m. Prahy (IPR) 

- že bylo přijato Usnesení ZMČ č. 35/1 z 24.5.2021 

II. SOUHLASÍ 

- s předloženou Urbanistickou studii lokality Malý háj zpracovanou Institutem pro plánování a 

rozvoj hl. m. Prahy (IPR), jako podkladem pro vytvoření plánovací smlouvy 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 
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Zadávací řízení na rekonstrukci kuchyně v MŠ 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- záměr na výběrové řízení na rekonstrukci kuchyně v Mateřské škole Dolní Měcholupy 

- lhůtu pro podání nabídek, která bude minimálně 40 dní od vypsání zadávacího řízení 

II. SCHVALUJE 

- zadání výběrového řízení na rekonstrukci kuchyně v Mateřské škole Dolní Měcholupy 

- lhůta pro podání nabídek bude minimálně 40 dní od vypsání zadávacího řízení 

III. POVĚŘUJE 

- starostu vypsáním výběrového řízení 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 

 


