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Zápis ze 14. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy 
konaného dne 14. 9. 2022 

 
 
Přítomni členové KV: Vladimír Študent, Melinda Vrajíková, Petr Vltavský, Zbyněk Kozel, Lucie Sobková 
Omluveni:  
Zasedání bylo zahájeno 14. 9. 2022 v 18:00 hod. a ukončeno v 18:30 hod. 
 
 
Předseda kontrolního výboru Vladimír Študent přivítal přítomné na řádně svolaném 14. zasedání kontrolního 
výboru zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, a že je 
kontrolní výbor usnášeníschopný. Následně došlo k volbě zapisovatele a ověřovatele zápisu a k jejich 
jednohlasnému odsouhlasení: 
 
 
Zapisovatel: Melinda Vrajíková, Ověřovatel zápisu: Lucie Sobková 
 
 
Předseda KV představil původně navrhovaný program 14. zasedání KV a otevřel diskusi ohledně jeho rozšíření. 
Následně bylo hlasování o jeho konečné podobě: 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU: 

A.  Kontrola naplňování usnesení zastupitelstva 

B.  Kontrola plnění požadavků a doporučení kontrolního výboru 

C.  Různé 
 
Hlasování: 

• Pro: 5 

• Proti: 0 

• Zdržel se: 0 
 
 
 

A. KONTROLA NAPLŇOVÁNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
 
Členové kontrolního výboru projednali jednotlivá usnesení z následujících jednání zastupitelstva MČ Praha – Dolní 
Měcholupy, jejichž přehled a stav plnění je součástí přílohy č. 1 zápisu: 

• 47. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 16. 5. 2022 

• 48. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 25. 5. 2022 

• 49. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 15. 6. 2022 

• 50. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 29. 8. 2022 
 

Usnesení KV: Kontrolní výbor projednal plnění usnesení zastupitelstva přijatá ZMČ DM v období od 16. 5. do 29. 8. 
2022 (47. – 50. zasedání ZMČ) na základě dostupných informací a podkladů. KV shledal následující nedostatky: 

• Usnesení č. 50/3: Výběrové řízení na dostavbu sportovního centra – ZMČ pověřilo starostu uzavřením 
smlouvy. Smlouva doposud nebyla podepsána. Úkol nebyl splněn a trvá. 
 

Dále kontrolní výbor projednal plnění usnesení z minulých období: 

• Usnesení č.22/7: Kontrolní výbor – ZMČ pověřilo:  
o Starostu předložením ZMČ komplexního právního posouzení, zda ve věci změnových listů na 

stavbu venkovní učebny nedošlo k porušení ZZVZ. KV vzal na vědomí sdělení p. starosty 
v předmětné záležitosti (viz. zápis z 13. KV) a usnesení bylo následně na ZMČ DM revokováno 
(usnesení č. 50/5). Úkol byl splněn a vypouští se. 



 

2 

 

o Starostu zadáním vypracování závěrečného právního stanoviska ve věci investice na cizím 
pozemku v případě výstavby KC. Úkol byl splněn a vypouští se (viz bod B). 

o Starostu zadáním přezkumu smlouvy se společností Mahrla s.r.o. advokátní kanceláři s následnou 
inventarizací majetku, vč. ocenění majetku a vyhodnocení závazků MČ DM vůči společnosti Mahrla 
s.r.o. KV vzal na vědomí sdělení p. starosty v předmětné záležitosti (viz. zápis z 13. KV) a požádal 
o zaslání průběžného a finálního stanoviska AK KV. Úkol nebyl splněn a trvá. 

• Usnesení č. 29/4: Smlouva o zřízení VB s PRE distribuce – ZMČ pověřilo starostu uzavřením smlouvy a 
vytvořením pravidel pro oceňování věcných břemen. Smlouva byla podepsána (vč. vkladu do KN). Pravidla 
nebyla projednána ZMČ. Úkol nebyl splněna a trvá. 

• Usnesení č. 32/11: Opakovaná výzva hnutí NO – ZMČ pověřilo starostu zveřejněním výzvy k omluvě 
adresované 25.10.2020 hnutí Naše Obec ve Zpravodaji MČ. Usnesení bylo na základě doporučení KV 
revokováno (usnesení č. 50/5). Úkol byl splněn a vypouští se. 

• Usnesení č. 37/3: Zpráva KV - ZMČ pověřilo starostu: 
o shromážděním odpovídajících podkladů, jimiž MČ disponuje ve věci změnových listů na dostavbu 

venkovní učebny ZŠ, a postoupit je AK Žižlavský za účelem komplexního právního posouzení věci, 
včetně projednání dalšího postupu na ZMČ (věc: vymáháním škody po projektantovi). KV vzal na 
vědomí sdělení p. starosty v předmětné záležitosti (viz. zápis z 13. KV) a usnesení bylo následně na 
ZMČ DM revokováno (usnesení č. 50/5). Úkol byl splněn a vypouští se. 

• Usnesení č. 39/2: Podnět na posouzení souladu využití území s platným územním plánem – ZMČ uložilo 
starostovi:  

o ověřit stav provozovny, zda vybavení a provoz má charakter těžké průmyslové výroby. 
o ověřit informaci, že provozovna ke Slatinám má oprávnění pro těžkou průmyslovou výrobu a pokud 

ano, zaslat podnět na zrušení takového oprávnění. 
o zaslat podnět na ÚMČ Praha 15 (odbor životního prostředí, živnostenský odbor a stavební odbor) 

aby zkontrolovali dodržování provozování drobné nerušící výroby na adrese provozovny Ke 
Slatinám 117 a zákonů ČR. 

o zajistit informování ZMČ Dolní Měcholupy o výsledcích kontrol. 
Dle vyjádření MČ v ul. Ke Slatinám již žádná výroba neprobíhá, výroba měla být přesunuta do 
provozoven v Sibřině a Bzenci. 
KV vzalo informaci na vědomí a doporučilo ověření skutečného stavu kontrolou na místě. V případě 
potvrzení informace o ukončení výroby doporučuje revokaci usnesení. Úkol nebyl splněn a trvá. 

• Usnesení č. 45/2: Směnná smlouva - ZMČ pověřilo starostu uzavřením smlouvy. Byly dodány znalecké 
posudky, ale smlouva nebyla oboustranně podepsána. Úkol nebyl splněn a trvá. 

 
Hlasování: 

• Pro: 5 

• Proti: 0 

• Zdržel se: 0 
 

 
B. KONTROLA PLNĚNÍ POŽADAVKŮ A DOPORUČENÍ KONTROLNÍHO VÝBORU: 

 
B. SK Dolní Měcholupy 
Na 10. zasedání KV přerušil projednávání tohoto bodu a splnění požadavku ověřuje v rámci plnění usnesení č. 22/7, 
ve kterém byl p. starosta pověřen ZMČ zadáním vypracování závěrečného právního stanoviska ve věci investice na 
cizím pozemku v případě výstavby KC. 
KV vzal na vědomí sdělení p. starosty v předmětné záležitosti (viz. zápis z 13. KV) a usnesení bylo následně na ZMČ 
DM revokováno (usnesení č. 50/5). Úkol byl splněn a vypouští se. 
 
Hlasování: 

• Pro: 5 

• Proti: 0 

• Zdržel se: 0 
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C. RŮZNÉ 

 
Předseda KV poděkoval všem členům za profesionální spolupráci ve volebním období 2018 – 2022. 

 
 
PŘÍLOHY: 

• Příloha č. 1 – Přehled plnění usnesení ZMČ 

• Příloha č. 2 – Usnesení ZMČ DM č. 50/5 
 
 
 
 
…............................…..............     …............................….............. 
předseda kontrolního výboru     člen kontrolního výboru 

https://www.dolnimecholupy.cz/wp-content/uploads/2022/09/Priloha1_Plneni-USNESENI-2018-2022.pdf
https://www.dolnimecholupy.cz/wp-content/uploads/2022/09/Priloha2_USN-50-5.pdf

