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(Zasedání zahájeno v 17.32 hodin.) 

 

1. Zahájení 

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Dobrý den. Zatímco budete podepisovat prezenční listinu, tak 

bych chtěl alespoň nové členy zastupitelstva, nebo budoucí nové členy zastupitelstva, trošku zasvětit 

do ovládání toho zařízení, co máme na stole. Je potřeba zasunout do toho zařízení kartu, která leží 

vedle toho zařízení. Měla by se rozsvítit zelená kontrolka vpravo nahoře. Pokud svítí, tak je to 

zapnuté. Kdokoliv bude chtít mluvit, tak by si měl zmáčknout červené tlačítko s názvem Mic jako 

mikrofon. Vlevo od mikrofonu by se mělo rozsvítit červené světýlko. Ideálně když potom, co 

domluví ten konkrétní člověk, tak si to zase vypne, aby to nebralo zvuky ze sálu.  

 Potom v případě, že budeme hlasovat, tak jsou vlevo tři tlačítka Pro, Zdržel se, Proti. Takže 

je potřeba, jakmile se spustí odpočet, zvolit jedno z těchto tří tlačítek.  

 Na něco jsem zapomněl? Ano, pro přihlášení do diskuze jsou ty dvě tlačítka vpravo s tím 

modrým označením. Do diskuze se hlásíte tlačítkem Diskuze a řadí se tím pádem ta jména tak, jak 

jste se do diskuze přihlásili. Technická připomínka by měla být okamžitá, tak tam by měl slovo 

dostat ten daný člověk přednostněji. Ale zase technická může být jenom v procesu projednávání, ne 

k tématu.  

 Nyní tedy k tomu procesu, jak bude to ustavující zasedání probíhat. Nejprve tedy zvolení 

členové zastupitelstva by měli složit slib. Slib přečtu já, nebo paní tajemnice? Dobře, paní 

místostarostka přečte slib a každý jednotlivě by měl říci „Slibuji“. Pak se nám podepíšete na další 

listinu, kde to bude zapsáno.  

 Řeknu to asi ještě jednou. Nevím, vy jste tady asi nebyli, když jsme zaškolovali do 

hlasovacího systému. Poprosím kolegy, jestli by jste je zaškolili. Nyní bude přečten slib. Každý 

jednotlivě by měl říct slovo „Slibuji“, pokud tedy chce slib slíbit a podepsat se tady na listinu. Takže 

poprosím povstaňte. 

 

2. Složení slibu 

 

 1. místostarostka Jana Doláková:  Tak můžu? (Čte slib.) „Slibuji věrnost České republice. 

Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a 

jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 

 Jednotliví zastupitelé skládají slib slovem „Slibuji“. 

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Nyní posílám tu listinu. Jenom z formálních důvodů bych chtěl 

uvést, že původním zvoleným zastupitelem byl Mgr. David Pavel, který svůj mandát složil ještě 

před ustavující schůzí zastupitelstva. Následně měla být paní Houdková, Stodůlková, která se také 

mandátu vzdala a dalším v pořadí je tedy pan Libor Motlík, který je novým zastupitelem. Já mu tedy 

tímto tady předávám osvědčení. Je to proto, že to osvědčení od magistrátu získává jenom ten 

zastupitel zvolený občany. Zastupitelé už jsou jmenováni starostou.  
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3. Určení ověřovatelů zápisu 

 

 Nyní tedy k dalším krokům, které jsou obvyklé při zasedání zastupitelstva. Chtěl bych určit 

ověřovatele zápisu. Navrhuji pana Blažka a pana Vltavského. Pokud souhlasí, poprosím o hlasování. 

Nyní tedy spusťte prosím hlasování. Hlasujte pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.) Výborně. 

 

 (Hlasování č. 1): Výsledek hlasování pro 15, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

 Ověřovatele zápisu máme schválené. 

 

 Nyní tedy ten návrhový výbor? Návrhový výbor navrhuji ve složení Jiří Jindřich, Marek 

Dědik. Pokud pan Dědik souhlasí, tak poprosím o hlasování. Hlasujte nyní. (Hlasuje se.) 

 

 (Hlasování č. 2): Výsledek hlasování pro 15, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 

 Návrhový výbor je schválen.  

 

4. Schválení programu ustavujícího zasedání 

 

 Nyní budeme hlasovat o programu ustavujícího zasedání tak, jak byl vyvěšen. Prosím o jeho 

zobrazení, není vidět celý. Děkuji. Máme 21 bodů, ale doufejme, že to bude odsýpat. Zeptám se, 

jestli má někdo nějaký bod na doplnění nebo jakoukoliv jinou úpravu tohoto programu. Pokud tomu 

tak není, ukončuji rozpravu o programu a dovolil bych si spustit hlasování, kdo je pro takto navržený 

program. Hlasujte nyní. (Hlasuje se.) 

 

 (Hlasování č. 3): Výsledek hlasování pro 15, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

 Program je schválen.  

 

 Nyní tedy bod programu s názvem 

 

5. Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha – Dolní 

Měcholupy 

 

 V rozpravě uvedu, že by to bylo tak, jak je to nyní, že uvolněný by byl starosta a první 

místostarosta. Teď otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí. Ukončuji tedy rozpravu. Poprosím o 

hlasování, že uvolnění členové zastupitelstva budou dva. Hlasování. (Hlasuje se.) 

 

 (Hlasování č. 4): Výsledek hlasování 15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.  

 Usnesení je schváleno.  

 

 Dalším bodem je  
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6. Stanovení počtu členů Rady MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 To je novinka. Radu MČ ještě neměla. Navrhujeme, aby Rada byla pětičlenná. Otevírám 

diskuzi. Nikdo se nehlásí. Ukončuji diskuzi. Dovolím si požádat o hlasování o návrhu, že Rada bude 

pětičlenná. Hlasujte nyní. (Hlasuje se.) Děkuji.  

 

 (Hlasování č. 5): Výsledek 15 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

 Počet členů Rady schválen.  

 

 Dalším bodem je  

 

7. Stanovení počtu místostarostů MČ Praha – Dolní Měcholupy 

  

 Navrhujeme, aby místostarostové byli dva. Otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, ukončuji 

tedy diskuzi. Prosím o hlasování o tom, že MČ Dolní – Měcholupy bude mít dva místostarosty. 

(Hlasuje se.) Děkuji.  

 

 (Hlasování č. 6): Výsledek hlasování 15 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

 Usnesení bylo schváleno.  

 

 Nyní tedy bod číslo  

 

8. Volba starosty MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 Jedná se o funkci uvolněného starosty a volba bude probíhat tajně. Za tímto účelem budou 

rozdány lístečky, kde každý může zatrhnout svého kandidáta. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pan 

Blažek má slovo.  

 

 Zastupitel pan Michal Blažek: Já bych chtěl navrhnout pana Jindřicha jako starostu.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Děkuji. Někdo další do diskuze? Pan Svoboda má slovo.  

 

 Zastupitel pan Martin Svoboda: (Hovoří mimo mikrofon, nesrozumitelné – navrhuje paní 

Dolákovou jako starostku.) 

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Děkuji. Nikdo další tedy není přihlášen do diskuze. Takže 

ukončuji rozpravu. Poprosím o hlasování tajnou volbou. (Hlasuje se.) Poprosím ověřovatele, aby 

vybrali návrhy. Poprosím tedy, aby ověřovatelé jako skrutátoři sečetli výsledky hlasování. (Sčítají 

se hlasy.) Deset hlasů bylo pro Jiřího Jindřicha a pět hlasů bylo pro paní Dolákovou. (Potlesk.) 

Děkuji za projevenou důvěru. Budeme se snažit, abychom vás nezklamali. Přečtu tedy navržené 

usnesení k bodu Volba starosty.  
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„Bod číslo 8 – Volba starosty MČ Praha – Dolní Měcholupy. Zastupitelstvo Městské části Praha – 

Dolní Měcholupy: 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

-   v souladu s § 89 odst. 1 písm. b) zákona 131/2000 Sb., o  Hlavním městě Praze v platném znění, 

že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 

-   tajný způsob volby  

 

II. VOLÍ 

-   do funkce starosty městské části Praha – Dolní Měcholupy Mgr. Jiřího Jindřicha“ 

 

 Prosím tedy o hlasování. Nebo to se nehlasuje, asi. Bere se to na vědomí, ano. (Dohadují se.) 

Tak hlasování o tomto usnesení asi tedy. To, co jsem četl. Tak poprosím o hlasování o navrženém 

usnesení. (Hlasuje se.) 

 

 (Hlasování č. 7): Výsledek hlasování 15 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

 Usnesení je schváleno.  

 

 Nyní tedy další bod 

 

9. Volba místostarostů MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 Bude se volit také tajnou volbou. Nejdřív se bude volit první místostarosta. Druhého 

místostarostu ještě navrhneme. Na pozici prvního uvolněného místostarosty navrhuji paní Janu 

Dolákovou.  

 

 1. místostarostka Jana Doláková: Děkuji, přijímám. 

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Doplňte tam, prosím, jedničku před to místostarosta. (Hlasuje 

se.) Prosím skrutátory. (Sčítají se hlasy.) Takže 15 odevzdaných hlasovacích lístků a 15 hlasů pro 

paní Dolákovou. (Potlesk.) 

 

 1. místostarostka Jana Doláková: Děkuji vám.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Bude k tomu samostatné usnesení, nebo teď bude volba? Nyní 

tedy proběhne volba druhého místostarosty, neuvolněného. Navrhuji pana Vladimíra Kubu.  

 

 Zastupitel pan Vladimír Kuba: Já také přijímám.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Otevírám diskuzi, jestli někdo chce něco říci. Pan Ježil.  

 

 Zastupitel pan Luboš Ježil: Připojuji se a také navrhuji pana Kubu. 
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 Starosta pan Jiří Jindřich: Nikdo další není přihlášen do diskuze, takže ukončuji rozpravu. 

Poprosím skrutátory, aby obešli zastupitele s hlasovací schránkou. (Sčítají se hlasy.) Je 15 

odevzdaných hlasovacích lístků. Je deset hlasů pro, pět hlasů neplatných. Takže pan Kuba je zvolen 

druhým místostarostou. Děkuji. (Potlesk). 

 

 2. místostarosta pan Vladimír Kuba: Děkuji všem. 

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: K tomuto bodu číslo 9 je také potřeba přijmout usnesení. Přečtu 

jeho znění. 

„Bod číslo 9 – Volba místostarostů MČ Praha – Dolní Měcholupy. Zastupitelstvo Městské části 

Praha – Dolní Měcholupy: 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

-   schválení stanovení dvou místostarostů 

-   výkon funkce 1. místostarosty bude uvolněný 

-   výkon funkce 2. místostarosty bude neuvolněný 

-   tajný způsob volby  

 

II. VOLÍ 

-   do funkce 1. místostarosty Městské části Praha – Dolní Měcholupy  Bc. Janu Dolákovou 

-   do funkce 2. místostarosty Městské části Praha – Dolní Měcholupy Ing. Vladimíra Kubu“ 

 

 Poprosím o hlasování. (Hlasuje se.) 

 

 (Hlasování č. 8): Výsledek hlasování 15 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 

 Usnesení je schváleno.  

 

 Děkuji. Nyní bod číslo  

 

10. Volba členů Rady MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 Jak už jsme si odhlasovali, Rada bude pětičlenná. Navrhuji, aby Rada byla ve složení starosta 

Jiří Jindřich, 1. místostarostka Jana Doláková, 2. místostarosta Vladimír Kuba, 1. neuvolněný radní 

Petr Vltavský, 2. neuvolněný radní Michal Blažek. Otevírám diskuzi. Nikdo není přihlášen do 

diskuze. Ukončuji diskuzi. Přečtu tedy navržené usnesení.  

 

„Bod číslo 10 – Volba členů Rady MČ Praha – Dolní Měcholupy. Zastupitelstvo Městské části Praha 

– Dolní Měcholupy: 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

-   stanovení počtu pěti členů rady 

 

 



 

8 

II. VOLÍ 

-   do funkce radních Městské části Praha – Dolní Měcholupy:  

starostu Mgr. Jiřího Jindřicha, místostarosty Bc. Janu Dolákovou a Ing. Vladimíra Kubu,  

JUDr. Petra Vltavského a Michala Blažka“ 

 

 Prosím o spuštění hlasování. Hlasujte nyní. (Hlasuje se.) 

 

 (Hlasování č. 9): Výsledek hlasování 10 pro, nikdo proti, 5 se zdrželo. 

 Usnesení je schváleno.  

 

 Dalším bodem je 

 

11. Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 Výbor je pětičlenný. Navrhujeme složení předseda finančního výboru Petr Vltavský, dále 

členové David Sobek, Anna Zahradníčková, Ondřej Plocek a Libor Motlík. Otevírám diskuzi k 

tomuto bodu. Nikdo není přihlášen. Ukončuji rozpravu a přečtu navržené usnesení k bodu 11. 

 

„Bod 11 – Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy. Zastupitelstvo 

Městské části Praha – Dolní Měcholupy: 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

-   v souladu s § 100 odst. 2 zk. 131/2000 Sb., o Hlavním městě Praze v platném znění, zřízení 

pětičlenného Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

II. VOLÍ 

-   do funkce předsedy finančního výboru JUDr. Petra Vltavského 

 

III. ZŘIZUJE 

-   finanční výbor ve složení: 

předseda výboru:  JUDr. Petr Vltavský 

členové výboru:    Anna Zahradníčková 

                              David Sobek 

                              Ondřej Plocek 

                              Libor Motlík“ 

 

 Prosím o hlasování o takto navrženém usnesení. Hlasujte nyní. (Hlasuje se.) 

 

 (Hlasování č. 10): Výsledek hlasování 15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.  

 Usnesení je schváleno.  
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 Já bych teď požádal o pětiminutovou pauzu na poradu koaličního klubu před volbou 

kontrolního výboru, abychom se mohli domluvit. Poprosím členy koaličních stran, aby se 

přesunuli ke mně do kanceláře. Poté budeme pokračovat.  

 

(Přestávka 5 minut.) 

 

 Děkuji. Pokračujeme v ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy. 

Nyní je tedy na řadě bod číslo  

 

12. Zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 Po diskuzi koaličního klubu bych tedy navrhl, aby předsedou kontrolního výboru by byl pan 

Vladimír Študent. Kontrolní výbor by byl ve složení pan Vladimír Študent jako předseda. Další 

členové by byli pan Luboš Ježil, paní Renáta Brožková, paní Melinda Vrajíková a pan Zbyněk Kozel. 

Počkáme, až se to zapíše. Děkuji. Přečtu tedy navržené usnesení. 

 

„Bod číslo 12 – Zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy. 

Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy: 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

-   v souladu s § 100 odst. 2 zk. 131/2000 Sb., o Hlavním městě Praze v platném znění, zřízení 

pětičlenného Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

II. VOLÍ 

-   do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Vladimíra Študenta 

 

III. ZŘIZUJE 

-   kontrolní výbor ve složení: 

předseda výboru:  Ing. Vladimír Študent 

členové výboru:    Ing. Luboš Ježil 

                              Renáta Brožková 

                              JUDr. PhDr. Melinda Vrajíková 

                              Ing. Zbyněk Kozel“ 

 

Prosím o hlasování. Hlasujte nyní. (Hlasuje se.) Děkuji.  

 

 (Hlasování č. 11): Výsledek hlasování 15 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 

 Usnesení bylo schváleno.  

 

 Nyní tedy bod číslo  
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13. Zřízení Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva MČ Praha – Dolní 

Měcholupy 

 

 Výbor je sedmičlenný. Do funkce předsedy výboru bych rád navrhl pana Luďka Dostála. 

Dalšími členy výboru by byli já, Jiří Jindřich, pan Vladimír Kuba, pan Jakub Landa, pan Tomáš 

Choděra, pan Michal Karel a pan Luděk Podlipný. Ještě čekáme, až se to zapíše. Otevírám diskuzi, 

jestli má někdo doplňující informaci. Přečtu navržené usnesení. 

 

„Bod číslo 13 – Zřízení Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy. 

Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy: 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

-   zřízení sedmičlenného Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

II. VOLÍ 

-   do funkce předsedy VÚR  Ing. Luďka Dostála 

 

III. SCHVALUJE 

-    výbor pro územní rozvoj ve složení: 

předseda výboru:  Ing. Luděk Dostál 

 členové výboru:   Mgr.A. Jiří Jindřich 

                              Ing. Vladimír Kuba 

                              Ing. arch. Luděk Podlipný 

                              Ing. et Ing. Tomáš Choděra 

                              Ing. Michal Karel 

                              Jakub Landa“ 

 

Poprosím o hlasování. Hlasujte nyní. (Hlasuje se.) Děkuji.  

 

 (Hlasování č. 12): Výsledek hlasování 15 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 

 Usnesení bylo schváleno.  

 

 Dalším bodem je 

 

14. Stanovení odměn a náhrad neuvolněným členům Zastupitelstva Praha - 

Dolní Měcholupy 

 

 Zatímco uvolněným členům zastupitelstva jsou odměny stanoveny zákonem, tak o 

odměnách a náhradách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva musí rozhodnout 

zastupitelstvo. V příloze materiálů k dnešnímu zasedání jste měli tabulku, která ukazuje, jak se ty 

výše odměn pohybují. Zároveň tedy navrhujeme, že lze maximálně tři odměny za výkon funkce 

sčítat. Takže kdyby někdo měl těch funkcí víc, tak dostane součet odměn pouze za ty tři nejlépe 
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honorované. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, ukončuji rozpravu a přečtu navržené 

usnesení.  

 

„Bod číslo 14 – Stanovení odměn a náhrad neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha – Dolní 

Měcholupy: 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

-   v souladu s § 87 odst. 4, písm. b) zk. 131/2000 Sb., o Hlavním městě Praze v platném znění, návrh 

na poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

 

II. STANOVUJE 

-   výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ Praha – Dolní Měcholupy, které vychází 

z nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních 

celků v platném znění, v maximální výši dle druhu vykonávané funkce a náhradníkům po 

uprázdnění mandátu člena zastupitelstva, nejdříve ode dne složení slibu, až do výše souhrnu 

odměn za tři odměňované funkce, dle přílohy č. 1  

-    stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným 

členům ZMČ Praha - Dolní Měcholupy, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou 

provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, uvedené v příloze č. 2  

-    stanovení cestovních náhrad uvolněným i neuvolněným členům ZMČ Praha - Dolní Měcholupy 

dle přílohy č. 3 

 

III. POVĚŘUJE 

-   tajemnici zajištěním tohoto usnesení“ 

 

 Poprosím o hlasování o tomto bodu. Hlasujte nyní. (Hlasuje se.) Děkuji.  

 

 (Hlasování č. 13): Výsledek hlasování 15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.  

 Usnesení je schváleno.  

 

 Bod číslo  

 

15. Stanovení odměn členům výborů a komisí – nečlenové ZMČ Praha – Dolní 

Měcholupy 

 Ten předchozí bod byl pro zastupitele. Ale členy výborů a komisí jsou i občané, kteří nejsou 

členy. Pro ty schvalujeme odměny zvlášť. V příloze zase byla tabulka, která hovoří, jak se to 

pohybuje. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Paní Doláková je přihlášena. Máte slovo. 

 

 1. místostarostka Jana Doláková: Děkuji. Omlouvám se. Nemám samozřejmě nic proti 

tomu, aby tito lidé byli honorováni a jsem za ně velmi ráda. Jsem ráda, že jsou v těch komisích a 

výborech i lidé, kteří nejsou členy zastupitelstva. Odměny pro ty lidi, kteří tam dělají opravdu třeba 

velkou práci, nejsou zase až tak velké. 
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 Ale z toho svého minulého působení mám takovou zkušenost, že občas jsou tam lidé, kteří 

tu práci vůbec nevykonávají. Chtěla bych tedy poprosit předsedy těch výborů a komisí, aby si tohle 

ohlídali a aby si v těch výborech a komisích nechali ty lidi, kteří opravdu chtějí něco dělat i za tento 

nízký peníz, ale pomáhají k tomu, aby se tady něco dělo, aby se konaly akce, aby výbory fungovaly. 

Takže ještě jednou těm, kteří už ve výborech a komisích pracovali, velké díky. Jenom prosím, abyste 

tohle ohlídali. Děkuji mockrát.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Děkuji. Pan Študent je tedy přihlášen jako další. Máte slovo.  

 

 Zastupitel pan Vladimír Študent: Já jenom stručný dotaz. Když se dívám do té tabulky, 

tak předseda je v podstatě stejně honorován jako člen výboru. Bývá zvykem, že tam bývá, byť nějaké 

minimální, rozlišení v této částce. Tak se jenom ptám, jestli je to tak schválně navrženo, nebo to 

mám špatně vytištěné.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Tam je 1 500 korun. To bylo minule také, ne? Paní tajemnice 

odpoví.  

 

 Tajemnice úřadu paní Šárka Fořtová: Jestli k tomu můžu poznamenat. Tady se jedná o 

nečleny zastupitelstva. Ti byli honorováni jak předsedové, tak členové stejně. Pouze předsedkyně 

přestupkové komise byla honorována vyšší částkou, protože je to právnicky vzdělaná osoba. Děkuji.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Děkuji. Nikdo další není přihlášen do diskuze. Ukončuji tedy 

rozpravu. Přečtu navržené usnesení.  

 

„Bod číslo 15 – Odměny členům výborů a komisí – nečlenové ZMČ Praha – Dolní Měcholupy. 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Dolní Měcholupy: 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

-   v souladu s § 89 odst. 1, písm. q) zk. 131/2000 Sb., o Hlavním městě Praze v platném znění, návrh 

na poskytování odměn odměňování členů výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva 

 

II. ROZHODLO 

-    poskytovat fyzickým osobám, kteří nejsou členy ZMČ Praha – Dolní Měcholupy, za výkon 

funkce předsedů a členů výborů ZMČ Praha – Dolní Měcholupy, komisí Rady MČ Praha – Dolní 

Měcholupy, redakční rady a zvláštních orgánů odměny ve výši uvedené v příloze 

 

III. POVĚŘUJE 

-    tajemnici zajistit realizaci tohoto usnesení“ 

 

 Poprosím o hlasování o takto navrženém usnesení. Hlasujte nyní. (Hlasuje se.) Děkuji. 

 

 (Hlasování č. 14): Výsledek hlasování 15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 

 Usnesení je schváleno.  

 Bod číslo 

 



 

13 

16. Pověření členů zastupitelstva k podpisu doložky podle § 43 zk. č. 131/2000 

Sb., o Hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Poprosil bych možná paní tajemnici, jestli by nás s tím mohla seznámit. Asi bych se do toho 

zamotal.  

 

 Tajemnice úřadu paní Šárka Fořtová: Podle zákona 131/2000, o Hlavním městě Praze, 

kde je uvedeno v doložce 43 – myslím, že jste dostali znění v usnesení – je dobré podepisovat 

smlouvy dvěma pověřenými zastupiteli, čímž se prokáže, že smlouva byla projednána na 

zastupitelstvu nebo Radě. Děkuji.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Já bych k tomu jednom dodal, že v minulém volebním období 

jsme toto nepoužili. Nyní tedy navrhujeme, aby tuto funkci zastával pan Vltavský a paní 

Běhounková v případě, že bude potřeba toto doložit. Pokud souhlasí. Jde o to ověřit, že daná věc 

byla projednána v zastupitelstvu. Ze zákona to nemůže udělat starosta ani místostarosta. Musí to být 

někdo jiný. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. nikdo není přihlášen, ukončuji rozpravu a přečtu 

navržené usnesení.  

 

„Bod číslo 16 – Pověření členů zastupitelstva k podpisu doložky podle § 43 zk. č. 131/2000 Sb., o 

Hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní 

Měcholupy: 

 

I. POVĚŘUJE 

-    členy zastupitelstva paní Bc. Ivetu Běhounkovou a pana JUDr. Petra Vltavského k podpisu 

doložky podle ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o Hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzující splnění podmínky předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu v 

případech, kdy zákon podmiňuje platnost právních úkonů městské části splněním této 

podmínky.“ 

 

 Prosím o hlasování. Hlasujte nyní. (Hlasuje se.) 

 

 (Hlasování č. 15): Výsledek hlasování 15 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 

 Usnesení je schváleno.  

 

 Bod číslo  

 

17. Jednací řád ZMČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 Upravený jednací řád byl přílohou svolání dnešního zastupitelstva. V podkladech je červeně 

vyznačeno, co se mění. Jsou to víceméně detaily spojené se skutečností, že budeme mít nově Radu 

a pak některá formální upřesnění. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pan Študent. Máte slovo.  
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  Zastupitel pan Vladimír Študent: Děkuji za slovo. Jak jsem pročítal ten jednací řád, tak 

asi s těmi změnami není zásadní problém z mého pohledu. Jenom bohužel se musím vracet do 

minulosti, jak vznikal tenhle jednací řád, který vznikal v době, kdy bylo nepříjemné koalici 

vystupování opozice a byla tady snaha nějakým způsobem omezit ta vystoupení jak početně, tak 

časově.   

  Případně tam ještě zůstává zachován ten element, že návrh protiusnesení má být podán v 

podstatě písemně, elektronicky, což nám znesnadňuje tu naši práci, kdy tady během projednávání 

těch bodů jsme omezeni jednak technikou, jednak i časově, abychom vyhověli tomuto požadavku, 

byť mu zatím bylo vyhověno. Nebo řeknu to takhle, nebylo na tom lpěno. Což zase beru jako 

pozitivum. Ale myslím si, že by bylo dobré, kdyby se ten jednací řád změnil v těchto kritických 

bodech. Pak bychom se asi na něm dokázali shodnout v širším plénu.  

  Co ale věcně teď k tomu jednacímu řádu bych chtěl zmínit, je bod 9.2, kde se uvádí „jednání 

řádného zasedání“. Předpokládám, že to „řádné“ by šlo vyškrtnout, protože jsme opakovaně byli 

upozorňováni, že už se nerozlišuje řádné a mimořádné zasedání, že už je to tam nadbytečné.  

  Pak mě ještě napadá, čemu úplně nerozumím, je bod 12.13 – „skrutátor sčítá hlasy na základě 

žádosti předsedajícího“ – a teď je nově v závorce odkaz na bod 12.10. Ten říká – „hlasování nemůže 

být přerušováno“. Tak téhle souvislosti úplně nerozumím. To bych potřeboval vysvětlit. Děkuji.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Dobře, děkuji. Mohu poprosit pana Vltavského? 

 

 Zastupitel, radní, pan Petr Vltavský: Děkuji za slovo. Přiznám se, že teď nevím, co je 

12.10, ale mohlo dojít samozřejmě k momentu, jak se tam nějaké ty věci poupravovaly. Je to vlastně 

i z toho, jak tady vznikla ta hysterie kvůli tomu, že tady někoho omezujeme a podobně, jak se to 

posílalo na magistrát. Tak to bylo upravené. Je možné – tak jste myslel 12.10 – tam se možná něco 

dopisovalo. Jestli to chcete vysvětlit, tak můžeme dát chvíli pauzu. Já se na to můžu podívat a můžu 

to doplnit, popřípadě to můžeme probrat na příštím zasedání, jestli to není nějaký zásadní bod.  

 Jinak si ještě dovolím doplnit, že ten jednací řád se tady neupravoval kvůli tomu, že bychom 

chtěli tady někoho omezovat. Ale upravoval se kvůli tomu, že byla vlastně pandemie covidu a úplně 

se nešlo scházet v takhle velkém počtu osob. Tudíž jsme dělali jednání zastupitelstva pouze za dob 

nového nouzového stavu. To bylo umožněné online. Nicméně ta možnost pak nebyla, když skončil 

nouzový stav. Takže to byl hlavní důvod pro to měnit jednací řád. Je to tam vlastně na konci toho 

jednacího řádu. Nějaké ty výjimečné postupy nebyly z toho důvodu, abychom tady někoho 

omezovali. Ani si tedy nemyslím, že tady s tím byl potom s novým jednacím řádem nějaký problém.  

 Ještě si dovolím doplnit, že v tom původním jednacím řádu tam ten čas toho vystoupení byl 

také omezen, si myslím. Je to úplně standardní. Takže zase nevidím úplně ten problém. Tady tu 

12.10, když tak řekni, jestli to probereme na příštím zastupitelstvu, že bych se na to podíval. Teď 

asi nebude schopen to říct. Já to tedy případně upřesním na tom dalším zasedání. Děkuji.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Děkuji. Pan Svoboda je ještě přihlášen do diskuze.  

 

 Zastupitel pan Martin Svoboda: Děkuji za možnost vystoupit. Já bych se připojil k tomu, 

co říkal Vláďa Študent. Zkrátka ta některá ustanovení toho jednacího řádu jsou nešťastná. Myslím 

si, že ještě velmi nešťastné bylo také to, že tento jednací řád velmi často nebyl dodržován. Jednalo 

se zejména o to, že poměrně často byly doplňovány zásadní podklady v rozporu s jednacím řádem 
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na poslední chvíli, kdy zkrátka nebyl dodržován jednací řád. To znamená, že řada těch usnesení by 

následně mohla být zneplatňována a tak dále. Takže jenom chci upozornit v tomto směru, že bych 

uvítal, kdyby nové zastupitelstvo a nová koalice vlastně k tomu přistoupily nějakým vhodnějším 

způsobem, než jak je ten předložený návrh.  

 Nemohu souhlasit s tím, že ty úpravy, které byly udělány proti těm původním jednacím 

řádům, byly vedeny pouze ve smyslu covidových opatření. My jsme k tomu dělali velkou rozpravu 

a těch úprav, které souvisely s tím covidovým obdobím, tam byla jedna třetina. Dvě třetiny byly 

úpravy, které s tím nesouvisely a byly vedeny snahou omezit vystoupení opozice. Děkuji.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Děkuji. Pan Vltavský se ještě chce vyjádřit.  

 

 Zastupitel, radní, pan Petr Vltavský: Já jsem se na to podíval a klidně navrhuji sám za 

sebe buď celou tu závorku vyškrtnout, popřípadě se domnívám, že to mělo být 12.9. Nechám když 

tak na zvážení pana Študenta, co volí za alternativu. Můžeme to asi vyškrtnout, ne? (Ano.) Tak 

navrhuji vyškrtnutí, jestli je to tedy možné.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Dobře, tak můžu poprosit pana Vltavského, aby ocitoval, který 

odstavec kterého bodu se vyškrtne, abychom to dali do zápisu? 

 

 Zastupitel, radní, pan Petr Vltavský: Určitě. Je to jednací řád, bod 12, 13, který bude nově 

znít: „Skrutátor sčítá hlasy na základě žádosti předsedajícího, nebo v případě nefunkčnosti 

elektronického hlasovacího zařízení.“ 

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Děkuji. (Pan Študent pokládá otázky mimo mikrofon.) Ještě 

pan Vltavský odpoví.  

 

 Zastupitel, radní, pan Petr Vltavský: Já si dovolím ještě panu Študentovi k jeho návrhu 

přečíst tu 9.2 bez toho řádného, jestli s tím souhlasíte, že v 9.2 vypustíme to „řádné“. Takže bod 9.2 

bude nově znít: „Program jednání zasedání zastupitelstva obsahuje vždy bod „Různé“, v rámci 

kterého je postupováno v souladu s článkem 16 a 17 jednacího řádu. Jiné záležitosti nemohou být v 

rámci bodu „Různé“ projednávány.“ Konec ustanovení bodu 9.2. Děkuji za spolupráci.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Děkuji. Já bych tedy navrhoval upravit usnesení. Oproti 

původní verzi bych za I. BERE NA VĚDOMÍ dal - připomínky k úpravě bodů 9.2 a 12.13. Za II. 

SCHVALUJE – jednací řád s úpravami v bodech 9.2 a 12.13 dle zápisu. Přečtu navržené usnesení.  

 

„Bod číslo 17 – Jednací řád ZMČ Praha – Dolní Měcholupy. Zastupitelstvo městské části Praha – 

Dolní Měcholupy: 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

-   předložený upravený Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha - Dolní Měcholupy 

-   připomínky k úpravě bodů 9.2 a 12.13 

 

II. SCHVALUJE 
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-   Jednací řád ZMČ Praha – Dolní Měcholupy v upravené podobě s úpravami v bodech 9.2 a 12.13 

dle zápisu“ 

 

 Prosím tedy o hlasování o takto navrženém usnesení. Hlasujte nyní. (Hlasuje se.) Děkuji.  

 

 (Hlasování č. 16): Výsledek hlasování 11 pro, nikdo nebyl proti, 4 se zdrželi.  

 Usnesení bylo přijato.  

 

 Další bod číslo 

 

18. Vznik pracovněprávního vztahu 

 

 Zde se jedná o skutečnost, kdy zastupitel zároveň má pracovněprávní vztah s MČ. V tomto 

případě je členem Pracovní skupiny pro právo a legislativu, celým názvem. Členem je Petr Vltavský. 

Stejně jako v minulém volebním období musíme tuto možnost, že zastupitel bude fakturovat MČ, 

schválit v zastupitelstvu. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pan Študent je přihlášen. Máte slovo.  

 

 Zastupitel pan Vladimír Študent: Děkuji. Já jenom drobnost. Protože ten výbor je 

tříčlenný, tak jsem se chtěl jenom zeptat, co ti ostatní členové. Bude postupováno stejně, nebo tam 

jedou ty původní dohody? 

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Tam to nemusí schvalovat zastupitelstvo, protože nejsou členy 

zastupitelstva. Takže tam je to stejné. Nikdo další není do rozpravy přihlášen. Ukončuji rozpravu a 

přečtu navržené usnesení.  

 

„Bod číslo 18 – Vznik pracovněprávního vztahu. Zastupitelstvo Městské části Praha – Dolní 

Měcholupy: 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

-   Poradní orgán – Pracovní skupinu pro právo a legislativu  

 

II. SOUHLASÍ 

-    se vznikem pracovněprávního vztahu (DPP) mezi ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy a JUDr. 

Petrem Vltavským pro práci v Pracovní skupině pro právo a legislativu na délku volebního 

období“ 

 

 Prosím o hlasování. Hlasujte nyní. (Hlasuje se.) Děkuji. 

 

 (Hlasování č. 17): Výsledek hlasování 12 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi.  

 Usnesení je schváleno.  

 

 Bod číslo  
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19. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci 

 

 Jedná se o situaci, kdy MČ požádala magistrát o půjčku. Jinými slovy návratnou finanční 

výpomoc. Je to bezúročná půjčka, kterou má od Magistrátu Hlavního města Prahy. Nyní nastala 

situace, kdy jsme požádali o dotaci na dostavbu toho sportovního klubu a magistrát nám polovinu 

té půjčky, která je 25 milionů, poskytl jako dotaci, kterou nebudeme muset splácet. Nicméně o této 

transakci musí být sepsán dodatek a ten je předmětem tohoto schvalování. Takže zbývá nám z té 

půjčky, pokud tedy dodržíme všechny náležitosti, pak splácet těch 12,5 milionu.  

 Další bod číslo 20 pak hovoří o tom, že chceme požádat Národní sportovní agenturu také o 

dotaci na dostavbu toho sportovního klubu. Takže bychom se mohli dostat na nějakou slušnější 

částku, kterou bychom nemuseli splácet. Nebo to už by bylo z našich prostředků. Nyní se tedy jedná 

o tom, že polovinu z návratné finanční výpomoci máme nyní splacenu dotací.  

 Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí. Ukončuji tedy rozpravu a přečtu navržené 

usnesení.  

 

„Bod číslo 19 – Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci. 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Dolní Měcholupy: 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

-   Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000408/2022, o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Měcholupy v souvislosti s přijetím mimořádné splátky 

návratné finanční výpomoci 

 

II. SOUHLASÍ 

-   s uzavřením Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000408/2022 o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Měcholupy 

 

III. POVĚŘUJE 

-   starostu podpisem Dodatku č. 1“ 

 

 Prosím o hlasování o takto navrženém usnesení. Hlasujte nyní. (Hlasuje se.) Děkuji.  

 

 (Hlasování č. 18): Výsledek hlasování 14 pro, nikdo proti, jeden se zdržel.  

 Usnesení bylo přijato.  

 

 Nyní bod číslo 

 

20. Žádost o dotaci od Národní sportovní agentury 

 

 Jak už jsem zmínil v předchozím bodě, chceme potřetí zkusit žádost o dotaci z programu 

Národní sportovní agentury. Tentokrát do výzvy 19/2022, která je zacílena na podporu 

organizovaného sportu místního charakteru. Pro tuto žádost je potřeba, aby zastupitelstvo přijalo 
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usnesení, které výslovně dokládá, že minimálně polovinu z té požadované částky MČ uhradí z 

vlastních peněz, případně tedy z nějakých peněz, které má úvěrované. V našem rozpočtu je to v 

pořádku. Můžeme tedy přijmout takovéto usnesení.  

 Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pan Kuba se přihlásil. Máte slovo.  

 

 2. místostarosta pan Vladimír Kuba: Děkuji. Možná to slovíčko úvěrování vás zatahalo 

za uši. Nežádáme o žádný úvěr, ale ta návratná finanční výpomoc je vnímána jako to externí 

financování z hlediska podmínek dotace. Takže to není to, že bychom si jako MČ žádali o jakýkoliv 

úvěr, ale jde o to, že použijeme k tomu tu návratnou finanční výpomoc. Jenom pro vysvětlení. 

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Děkuji. Pan Motlík.  

 

 Zastupitel pan Libor Motlík: Já jsem si tedy pročítal podmínky té výzvy. Tady v bodě 8.2 

jsem se dočetl, že jednou z podmínek žadatele musí být to, že je zapsán v Rejstříku sportu. Já jsem 

se tedy díval do registru Národní sportovní agentury a žadatel jako MČ není v registru zapsaná. 

Takže se domnívám, že by to mohla být překážka pro získání té dotace.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: To tedy musím prověřit, protože nejsem na tuhle otázku 

připraven. My na to máme agenturu, která nám s tím pomáhá a ta nám přihlášení se do této výzvy 

doporučila. Takže omlouvám se, ale nejsem schopen teď okamžitě zareagovat.  

 

 Zastupitel pan Libor Motlík: Pak je tam ještě druhý bod 8.2.b, kdy žadatel má mít 

zpracovaný  Plán rozvoje sportu. Jestli tedy existuje.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Ano, ten máme dokonce vystavený na webových stránkách MČ. 

Pan Kuba je dále přihlášen do rozpravy. 

 

 2. místostarosta pan Vladimír Kuba: Já myslím, že to je dobrá připomínka od pana 

Motlíka. Agentura se to určitě dozví. Já si nejsem také v tuto chvíli jistý, ale je bezesporu dobré, že 

jste šel do toho detailu. 

 Tu strategii sportu jsme schvalovali před první žádostí Národní sportovní agentuře. Je to 

poměrně rozsáhlý dokument, který mapuje fungování sportu v Dolních Měcholupech jak z hlediska 

jak vzniklo, až po současnost. Je to samozřejmě hodně o vybudování zázemí SK. Takže takový 

dokument tady existuje a zastupitelstvo ho schválilo, pokud se nemýlím, před dvěma a půl lety. Ale 

jak říkám, visí na stránkách. Takže jenom tak. Děkuji.  

 

 Zastupitel pan Libor Motlík: Jestli můžu mít tedy ještě jeden dotaz k těm položkám, o 

které se bude žádat. To mi také trošku nedává smysl. Tady se uvádí, že jsou celkové způsobilé výdaje 

23 milionů. Byl tam tedy přiložený rozpočet a vysoutěžená zakázka společností DEVPRO je  na 

nějakých 33 milionů. Tak nevím, na základě čeho se tyhle částky objevily v tom návrhu toho 

usnesení.  
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 Starosta pan Jiří Jindřich: Samozřejmě celá ta část, kterou MČ stavěla jako komunitní 

centrum, tak není způsobilým nákladem pro tu dotaci z Národní sportovní agentury. Takže tyto 

náklady bylo nutné z toho odečíst. Případně to může upřesnit pan Kembitzký.  

 

 Referent výstavby a životního prostředí pan Martin Kembitzký: Dobrý den. Já bych to 

jenom upřesnil. Už při první žádosti o dotaci u Národní sportovní agentury byl ten rozpočet 

rozdělený na dvě části. Na sportovní zázemí a na komunitní centrum. Teď vlastně k té žádosti se ten 

rozpočet aktualizoval jenom podle vysoutěžené částky. Z toho vzešla ta částka, která je tam uvedená 

teď v tom návrhu toho usnesení.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Děkuji. Ještě pan Študent je tedy přihlášen do diskuze.  

 

 Zastupitel pan Vladimír Študent: Já jenom stručně. Chtěl jsem říct, že je dobře, že se SK 

tímto způsobem vyvíjí, že je tady snaha to dostavět a hlavně snaha získat ty finanční prostředky tak, 

aby to nezatěžovalo kasu MČ. Jenom tady zaznělo, že tato žádost je už třetí pokus. Tak jsem se chtěl 

jenom zeptat, co se změnilo od těch prvních dvou pokusů. Jestli je to volba té agentury, že to bude 

dělat nějaký externista.  

 Samozřejmě jsem chtěl nabídnout. Máme mezi námi nové kolegy, kteří by se případně mohli 

na tu žádost také podívat a nějakým způsobem přispět, kdyby byl zájem z vaší strany samozřejmě. 

Jsem si vědom, že ten termín pro odevzdání té žádosti je už docela šibeniční. Takže jsem jenom z 

naší strany chtěl nabídnout možnost spolupráce.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Dobře, děkujeme. Změnilo se. Ta minulá žádost byla vyřazena  

z celkem formálních důvodů, kdy přílohou měla být nájemní smlouva. My samozřejmě nemůžeme 

s SK uzavřít nájemní smlouvu, když ještě ten objekt vlastně není hotový. Takže jsme měli smlouvu 

o smlouvě budoucí, že tu nájemní smlouvu uzavíráme a ten, kdo to rozhodoval, tak řekl – není to 

nájemní smlouva – a vyřadil nás a není proti tomu odvolání. Oni si ani nevyžádají doplnění nebo 

upřesnění. Oni prostě na základě tohoto formálního parametru rozhodli, že dál naše žádost 

nepostupuje. Takže jsme se snažili tam ještě nějak argumentovat, nicméně těch žádostí je asi tolik, 

že oni mají radost z každé vyřazené, aby nemuseli ty peníze poslat.  

 Nikdo další není přihlášený do rozpravy, tak já bych rozpravu ukončil a přečtu navržené 

usnesení. Jenom upozorňuji, že se trošku liší od toho, které vám bylo zasláno. Nyní vám bylo 

rozdáno aktuální znění a to samé je na plátně.  

 

„Bod číslo 20 – Žádost o dotaci od Národní sportovní agentury. Zastupitelstvo Městské části Praha 

– Dolní Měcholupy: 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

-   podání žádosti o dotaci do programu NSA do 19. výzvy SPECIFICKÁ VÝZVA 19/2022 

(zacílená na podporu organizovaného sportu místního charakteru) Regiony ÚSC 2022 

 

II. SOUHLASÍ 

-   s podáním žádosti o dotaci do programu NSA do 19. výzvy SPECIFICKÁ VÝZVA 19/2022 

(zacílená na podporu organizovaného sportu místního charakteru) Regiony ÚSC 2022 
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-   s finanční spoluúčastí ve výši minimálně 50% z rozpočtu Městské části Praha - Dolní Měcholupy, 

11 584 293,32 Kč vč. DPH (tj. 9 573 796,13 Kč bez DPH) z celkových způsobilých výdajů, které 

činí 23 168 586,63 Kč vč. DPH (tj. 19 147 592,26 Kč bez DPH) na projekt „Centrum sportu 

Dolní Měcholupy“ 

 

III. POVĚŘUJE 

-   starostu podáním žádosti“ 

 

 Pan Dostál má technickou, ano.  

 

 Zastupitel pan Luděk Dostál: (Hovoří mimo mikrofon, nesrozumitelné.) 

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: My to prověříme. Bude to v zápise a my to samozřejmě 

prověříme, jak to je. Ale myslím si, že to tam není potřeba doplňovat. Takže poprosím už jenom o 

hlasování teď. Hlasujte nyní. (Hlasuje se.) Děkuji. 

 

 (Hlasování č. 19): Výsledek hlasování je 15 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 

  Usnesení je schváleno.  

 

 Poslední bod  

 

21. Různé 

 

 Myslím, že paní tajemnice by mohla říct o emailech, nebo něco takového tam předpokládala.  

 

 Tajemnice úřadu paní Šárka Fořtová: Já jsem se chtěla zeptat, zda budete využívat své 

soukromé emaily na veřejné stránky, nebo budete chtít udělat adresy v tomto formátu:  

vaše jméno@dolnimecholupy.cz, což je možné, aby pro zastupitele byly zveřejněny na stránkách. 

Záleží na tom, jak to budete chtít, aby nemusely být vaše soukromé emaily eventuálně používány s 

funkcí. Kdo tedy bude chtít, já bych ráda váš souhlas. Pošlete mi to prosím emailem na 

urad@dolnimecholupy.cz. Děkuji.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Děkuji. Ještě pan Dědik má slovo. 

 

 Zastupitel pan Marek Dědik: Ještě jsem se chtěl zeptat, jak často se bude scházet Rada a 

zastupitelé.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Ano. Rada by se měla scházet dvakrát do měsíce a 

zastupitelstvo podle potřeby. Předpokládáme, že to bude tak. Musí se scházet zastupitelstvo každé 

tři měsíce, což je čtyřikrát do roka. Předpokládám, že to bude tak sedmkrát. Uvidíme.  

 Teď ze začátku to možná bude vícekrát, protože tam máme ještě různé věci, které vlastně 

přísluší zastupitelstvu z toho titulu, že o nich třeba v předchozích obdobích rozhodovalo. A je 

potřeba tu smlouvu, kterou už třeba zastupitelstvo schvalovalo, znova schválit v zastupitelstvu. 

mailto:urad@dolnimecholupy.cz
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Případně jsou to věci, které je potřeba upřesnit právě v souvislosti s tou nově zřízenou Radou. Teď 

na další zastupitelstvo už víme o několika bodech, tak by mohlo být už 31. října v pondělí.  

 Komise budeme zřizovat vlastně pověřením Rady. Takže první Rada bude teď 20. října, 

myslím, takže tam zvolíme komise. Dále je přihlášen pan Kuba.  

 

 2. místostarosta pan Vladimír Kuba: Děkuji. Jenom možná pro orientaci nových i 

staronových kolegů. Všichni zastupitelé mohou přijít na výbory. Veřejnost může přijít na výbor pro 

územní rozvoj. Finanční a kontrolní výbor jsou neveřejné. Takže pokud zastupitelé budou chtít přijít 

na jakýkoliv výbor, tak samozřejmě mají tu možnost. Na stránkách jsou termíny a tak dále. Což pak 

přinese větší orientaci v problematice a tak dále. Děkuji. 

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Původně jsme mysleli, že to zastupitelstvo bude 24. října, ale 

jelikož podle nového jednacího řádu musí ty body projít nejdřív Radou, tak už bychom to nestíhali, 

tak proto to bude až toho 31. října.  

 

 Otázka z pléna: Takže to už je definitivní, že to je 31. října? 

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Já bych to považoval za definitivní. Ale je možné, že se objeví 

nějaké skutečnosti, kvůli kterým bude nutné to třeba oddálit. Že třeba ty podklady nebudou 

dostatečně dobře připraveny nebo tak. Tak než to svolávat třikrát za sebou, tak je lepší posunout ten 

termín. Ještě pan Motlík je přihlášen.  

 

 Zastupitel pan Libor Motlík: Já mám jenom dotaz k té nově vzniklé Radě. Zda existuje už 

nějaký metodický materiál typu jednacího řádu Rady. Případně další kompetence, která osoba bude 

mít co na starosti a tak dále.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: To si vlastně na svém prvním ustavujícím zasedání schválí Rada 

a pak to bude zveřejněno na webových stránkách. První Rada je 20. října.  

 Další příspěvky do rozpravy v bodě Různé nevidím, takže ukončuji rozpravu, ukončuji 

dnešní zastupitelstvo. Děkuji vám za jeho klidný průběh a budu se těšit na shledanou toho 31. října.  

 

(Zasedání skončilo v 19.08 hodin.) 

 

 


