
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 1/1 

ze dne 17. 10. 2022 

 

Volba starosty MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. URČUJE, ŽE 

- ve smyslu ustanovení § 89 odst. 1 písm. b) zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

v platném znění, je člen zastupitelstva městské části uvolněn pro výkon funkce starosty  

- způsob volby je tajný  

II.  VOLÍ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

  



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 1/2 

ze dne 17. 10. 2022 

 

Volba místostarostů MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. URČUJE, ŽE 

- městská část Praha – Dolní Měcholupy bude mít 2 (dva) místostarosty 

- ve smyslu ustanovení § 89 odst. 1 písm. b) zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

v platném znění, je člen zastupitelstva městské části uvolněn pro výkon funkce 

1. místostarosty 

- způsob volby je tajný  

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 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

  



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 1/3 

ze dne 17. 10. 2022 

 

Volba členů Rady MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. STANOVÍ 

- počet členů rady na 5 (pět) 

II.  VOLÍ 

- do funkce Radních městské části Praha – Dolní Měcholupy:  

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

JUDr. Petra Vltavského a Michala Blažka 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 1/4 

ze dne 17. 10. 2022 

 

Zřízení finančního výboru 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. SCHVALUJE 

- v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 zákona č. 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 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 1/5 

ze dne 17. 10. 2022 

 

Zřízení kontrolního výboru 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. SCHVALUJE 

- v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 zákona č. 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 

 Renata Brožková 

 JUDr. PhDr. Melinda Vrajíková 

 Ing. Zbyněk Kozel 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 1/6 

ze dne 17. 10. 2022 

 

Zřízení výboru pro územní rozvoj 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. SCHVALUJE 

- 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 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 1/7 

ze dne 17. 10. 2022 

 

Odměny a náhrady za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- v souladu se § 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 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

 

Příloha č. 1  

 

Výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů je 

odměňování rozlišeno podle toho, zda se jedná o funkce uvolněné nebo neuvolněné. 

Uvolněnému členu zastupitelstva vzniká zvolením do této funkce právní nárok na odměnu za 

měsíc, jejíž výši stanoví prováděcí předpis, tj. nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstva územních samosprávných celků. Pro určení výše této odměny jsou stanoveny 

velikostní kategorie územního samosprávného celku podle počtu obyvatel s trvalým pobytem na 

jeho území v kombinaci s vyjmenovanými funkcemi. Dojde-li k souběhu více funkcí, náleží 

uvolněnému členovi zastupitelstva odměna za tu z jeho funkcí, za kterou náleží nejvyšší odměna.  

Neuvolněnému členu zastupitelstva může odměnu stanovit zastupitelstvo, a to až do výše 

stanovené nařízením vlády č. 318/2017 Sb., není na ni právní nárok. V případě souběhu výkonu 

více funkcí bude neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnuta odměna až do výše souhrnu 

odměn za tři různé funkce, přičemž do tohoto souběhu lze zahrnout pouze odměny za výkon 

funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva, předsedy nebo člena komise rady anebo 

předsedy nebo člena zvláštního orgánu. 

 

(číslo velikostní kategorie územního samosprávného celku – 5)  

 

 

Funkce 
Kč  

k 17. 10. 2022  

Neuvolněný místostarosta 35 795 

Neuvolněný člen rady * 7 954 

Předseda výboru, komise, redakční rady * 3 978 

Člen výboru, komise * 3 314 

Neuvolněný člen zastupitelstva * 1 989 

* netýká se neuvolněného starosty či místostarosty 

 

 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena Zastupitelstva MČ Praha – Dolní 

Měcholupy bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v 

obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.  

 

 

 

 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

 

Příloha č. 2  

 

  

Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Měcholupy, který je 

podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou 

činnost a pravidla pro uplatnění tohoto nároku 

  

  

V souladu s ustanovením § 89 odst. 1 písm. o) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony zastupitelstva městské části stanovuje podle ustanovení § 52 

odst. 5.  

  

I. 

Paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena 

Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Měcholupy, který je podnikající fyzickou osobou nebo 

osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost takto: 250 Kč za hodinu.  

  

II. 

Nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc takto: 3 000 Kč.  

  

III. 

Nárok na náhradu ušlého výdělku se uplatňuje pravidelně za uplynulý měsíc předložením 

výkazu, v němž bude uveden důvod (např. zasedání komise, výboru apod. včetně data konání) a 

počet hodin. Dále zde budou uvedeny údaje týkající se požadovaného způsobu výplaty (v 

hotovosti, na účet, složenkou). Výkaz se předkládá tajemnici Úřadu městské části Praha – Dolní 

Měcholupy k prvnímu pracovnímu dni měsíce následujícího po uplynutí měsíce, za nějž je nárok 

uplatňován. Tajemnice jej po formální kontrole předá k zajištění výplaty mzdové účetní Úřadu 

městské části Praha – Dolní Měcholupy. Výplatní termín je 7. den téhož měsíce.  

  

IV. 

Paušální částka náhrady ušlého výdělku, nejvyšší částka v souhrnu za kalendářní měsíc a pravidla 

pro uplatnění nároku byla schválena usnesením zastupitelstva městské části Praha – Dolní 

Měcholupy č. 1/7 ze dne 17.10.2022 s účinností od 1. 11. 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

 

 

Příloha č. 3 

 

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městské části Praha – 

Dolní Měcholupy 

 

V souladu s ustanovením § 89 odst. 1 písm. p) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony stanovuje členům Zastupitelstva městské části Praha – Dolní 

Měcholupy tato pravidla pro poskytování cestovních náhrad. 

 

1. Úvodní ustanovení 

Členům Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Měcholupy (dále jen „člen ZMČ") náleží v 

souvislosti s výkonem funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními 

předpisy platnými pro zaměstnance městské části, vnitřní směrnicí poskytování cestovních 

náhrad z a v jejich mezích podle těchto pravidel.  

 

2. Pracovní cesta 

1.  Pracovní cestou člena ZMČ se rozumí časově omezené plnění úkolů v souvislosti s výkonem 

funkce mimo sídlo MČ Praha-Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10 – 

Dolní Měcholupy.  Za pravidelné pracoviště člena ZMČ se pro účely cestovních náhrad považuje 

sídlo ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy. 

2.  Není-li dále stanoveno jinak, dobu a místo nástupu a ukončení pracovní cesty, místo plnění 

úkolů, způsob dopravy a ubytování určuje členům ZMČ na základě jejich žádosti - cestovního 

příkazu starosta ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy. Cestovní příkaz se starostovi předkládá 

nejpozději 5 dnů před plánovaným nástupem na pracovní cestu. Vyúčtování pracovní cesty spolu 

se zprávou o jejím průběhu předkládá člen ZMČ starostovi do 10 dnů po jejím ukončení. Cestovní 

příkaz, vyúčtování pracovní cesty spolu se zprávou o jejím průběhu se starostovi předkládá 

prostřednictvím tajemníka Úřadu městské části Praha-Dolní Měcholupy. 

 

3. Cestovní náhrady 

Cestovní náhrady jsou členům ZMČ poskytovány za stejných podmínek jako zaměstnancům MČ 

Praha-Dolní Měcholupy. Tyto podmínky a rozsah poskytování cestovních náhrad jsou obsaženy 

ve vnitřní směrnici poskytování cestovních náhrad. 

 

4. Účinnost 

Tato Pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Měcholupy ze 

dne č. 1/7 ze dne 17. 10. 2022 a tímto dnem nabývají platnosti 

 

 

 

 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 1/8 

ze dne 17. 10. 2022 

 

Odměny členům výborů a komisí – nečlenové zastupitelstva  

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

- v souladu se § 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 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

Příloha  

 

 

Výše měsíčních odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ 

Praha – Dolní Měcholupy 

 

Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, je 

upraveno v § 89 odst. 1 písmeno q) odměňování členů výborů a komisí, kteří nejsou členy 

zastupitelstva.  

 

 

Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, budou vypláceny od  

1. 11. 2022.  

 

Funkce Kč 

Předseda komise 1 500 

Předseda komise pro projednávání přestupků 15 000 

Člen výboru, komise, redakční rady 1 500 

 

 

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne 

zvolení do příslušné funkce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 1/9 

ze dne 17. 10. 2022 

 
Pověření členů zastupitelstva k podpisu doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. POVĚŘUJE 

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

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 1/10 

ze dne 17. 10. 2022 

 

Jednací řád Zastupitelstva městské části 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 

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

12.13 dle zápisu 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 1/11 

ze dne 17. 10. 2022 

 

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 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 1/12 

ze dne 17. 10. 2022 

 

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí NFV 

 
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   

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 

 



 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY 

Zastupitelstvo městské části 

 

USNESENÍ  
Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy 

 

číslo 1/13 

ze dne 17. 10. 2022 

 

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 

- 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 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 

 


