
 

Městská část Praha-Dolní Měcholupy 

Rada městské části 
 

 

USNESENÍ 

 
číslo 6/1/22 

ze dne 19. 12. 2022 

 

Nájemní smlouva s Radost – dětský domov o. p. s.  

 
Rada městské části Praha-Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

a) návrh nájemní smlouva s Radost – dětský domov o. p. s. od 1.1.2023 do 30.6.2023 

b) zápis z jednání 

II. SOUHLASÍ  

a) s uzavřením nájemní smlouvy s Radost – dětský domov o. p. s. od 1.1.2023 do 30.6.2023 na 

budovu č.p. 277 a přilehlou zahradu za 10 000 Kč/měsíc 

II. UKLÁDÁ  

a) starostovi uzavření nájemní smlouvy 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich       Bc. Jana Doláková 

starosta         1. místostarostka 

  



 

Městská část Praha-Dolní Měcholupy 

Rada městské části 
 

 

USNESENÍ 

 
číslo 6/2/22 

ze dne 19. 12. 2022 

 

Nájemní smlouva na pozemky pod Country Saloonem 

 
Rada městské části Praha-Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

a) návrh nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXX na pozemky pod restaurací Country Saloon 

II. SOUHLASÍ  

a) s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou, a to od 1. 1. 2023, s uvedenou výpovědní 

lhůtou 

III. POVĚŘUJE  

a) starostu uzavřením smlouvy  

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich       Bc. Jana Doláková 

starosta         1. místostarostka 

  



 

Městská část Praha-Dolní Měcholupy 

Rada městské části 
 

 

USNESENÍ 

 
číslo 6/3/22 

ze dne 19. 12. 2022 

 

Smlouva na koordinátora pro komunikaci s veřejností 

 
Rada městské části Praha-Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

a) návrh smlouvy na koordinátora pro komunikaci s veřejností  

II. SOUHLASÍ   

a) s uzavřením smlouvy s paní XXXXXXXXXXXXXXXX 

III. POVĚŘUJE 

a) starostu uzavřením smlouvy 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich       Bc. Jana Doláková 

starosta         1. místostarostka 

  



 

Městská část Praha-Dolní Měcholupy 

Rada městské části 
 

 

USNESENÍ 

 
číslo 6/4/22 

ze dne 19. 12. 2022 

 

Doplnění pro Finanční výbor  

 
Rada městské části Praha-Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

a) usnesení č. 3 z jednání Finančního výboru ZMČ konaného dne 23.11.2022, ve kterém žádá 

o doplnění informací 

b) doplněné informace pro Finanční výbor 

II. UKLÁDÁ 

a) tajemnici předat doplnění Finančnímu výboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich       Bc. Jana Doláková 

starosta         1. místostaroska 

  



 

Městská část Praha-Dolní Měcholupy 

Rada městské části 
 

 

USNESENÍ 

 
číslo 6/5/22 

ze dne 19. 12. 2022 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o připojení NN s PREdistribuce, a.s.  

 
Rada městské části Praha-Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

a) návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN s PREdistribucí, a.s. 

v místě Kardausova, č. parc. 584/10 v k.ú. Dolní Měcholupy  

II. SOUHLASÍ   

a) s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN 

s PREdistribucí, a.s. v místě Kardausova, č. parc. 584/10 v k.ú. Dolní Měcholupy 

b) s úhradou zálohy na podíl na oprávněných nákladech ve výši 50 000 Kč do 30 dnů ode dne 

uzavření této smlouvy 

III. POVĚŘUJE 

a) starostu uzavřením smlouvy 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich       Bc. Jana Doláková 

starosta         1. místostaroska 

  



 

Městská část Praha-Dolní Měcholupy 

Rada městské části 
 

 

USNESENÍ 

 
číslo 6/6/22 

ze dne 19. 12. 2022 

 

Poskytnutí darů 

 
Rada městské části Praha-Dolní Měcholupy 

I. SCHVALUJE 

a) poskytnutí darů – poukázek zaměstnancům předškolního a školního zařízení v Městské části 

Praha – Dolní Měcholupy v celkové hodnotě 26 000 Kč.  Jedná se o 52 pracovníků dle 

seznamu, který je přílohou tohoto rozhodnutí. Poukázky budou poskytovány na nákup zboží 

v hodnotě 500 Kč. 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich       Bc. Jana Doláková 

starosta         1. místostarostka 

  



 

Městská část Praha-Dolní Měcholupy 

Rada městské části 
 

 

USNESENÍ 

 
číslo 6/7/22 

ze dne 19. 12. 2022 

 

Platební výměr  

 
Rada městské části Praha-Dolní Měcholupy 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

a) smlouvu o návratné finanční výpomoci č. 358/2018 ze dne 4.7.2018 uzavřenou mezi MČDM a hlavním 

městem Prahou (dále jen „HLMP“), která byla na podkladě dodatku č. 1 ze dne 9.7.2019 a dodatku č. 2 

ze dne 6.11.2019 změněna tak, že jejím předmětem bylo poskytnutí návratné finanční výpomoci za účelem 

výstavby komunitního centra ve výši 2.000.000,- Kč (dále jen „NFV I“), přičemž účelu se MČDM 

zavázala dosáhnout do 31.12.2020. 

b) smlouvu o návratné finanční výpomoci č. 379/2019 ze dne 9.7.2019 uzavřenou mezi MČDM a HLMP, 

jejímž předmětem bylo poskytnutá finanční výpomoci ve výši 15.000.000,- Kč za účelem předfinancování 

dostavby objektu Sportovního centra (dále jen „NFV II“), přičemž účelu se MČDM zavázala dosáhnout 

do 31.12.2019. 

c) dohodu o novaci ze dne 6.1.2020, na jejímž podkladě došlo, z důvodu změny podstatných náležitostí 

Smlouvy NFV II, k nahrazení původní Smlouvy NVF I a NVF II (dále jen „Dohoda o novaci“). Dohodou 

o novaci došlo k prodloužení lhůty pro dosažení účelu do 31.12.2021. 

d) napadení Dohody o novaci politickým hnutím Naše obec. 

e) rozhodnutí Ministerstva financí České republiky (dále jen „MFČR“) č.j. MF -26722/2020/1203-9 ze dne 

19.11.2020, jímž byla Dohoda o novaci zrušena. 

f) rozklad proti rozhodnutí MFČR č.j. MF -26722/2020/1203-9. 

g) platební výměr na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně č.j. MHMP 1421957/2022 

ze dne 29. listopadu 2022 (dále jen „Platební výměr“). 

 

II. SOUHLASÍ  

a) se vzdáním se práva na podání odvolání proti Platebnímu výměru 

b) podáním žádosti o prominutí penále ve znění jež je přílohou tohoto usnesení 

c) podáním žádosti o posečkání s úhradou povinnosti odvodu penále ve znění jež je přílohou tohoto 

usnesení 

 

III. POVĚŘUJE  

a) Tajemnici podáním vzdání se práva na podání odvolání, žádosti o prominutí penále a žádosti o 

posečkání s úhradou povinnosti odvodu penále. 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich       Bc. Jana Doláková 

starosta         1. místostarostka 


