
Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 405/RMČ/2015 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9  
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 na dobu určitou   
1/2 roku, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě  

 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v  č. p. 735,              
ul. Kučerova, Praha 9 na dobu určitou 1/2 roku    

                                 
T:  31. 8. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS, nájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 406/RMČ/2015 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1005, ul. Gen. Janouška, Praha 9  
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1005, ul. Gen. Janouška, Praha 9 na dobu 
určitou 2 roky, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě  

 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v  č. p. 1005,              
ul. Gen. Janouška, Praha 9 na dobu určitou 2 roky    

                                 
T:  14. 9. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS, nájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 407/RMČ/2015 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 848, ul. Gen. Janouška, Praha 9  
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 848, ul. Gen. Janouška, Praha 9 na dobu 
určitou 2 roky, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě  

 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v  č. p. 848,              
ul. Gen. Janouška, Praha 9 na dobu určitou 2 roky    

                                 
T:  31. 8. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS, nájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 408/RMČ/2015 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9  
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 na dobu 
určitou 2 roky, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě  

 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v  č. p. 1070,              
ul. Bří Venclíků, Praha 9 na dobu určitou 2 roky    

                                 
T:  31. 8. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS, nájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 409/RMČ/2015 
 

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením                    
bytu MHMP   

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í  
 

s přidělením bytu Magistrátu hl. m. Prahy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze 
v tiskové podobě 
  

II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o souhlasu městské části Praha 14 s přidělením bytu Magistrátu     
hl. m. Prahy 
    

                                 
T: ihned 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 410/RMČ/2015 
 

k souhlasu k trvalému pobytu cizího státního příslušníka v bytě domu č. p. 685,                    
nám. Plk. Vlčka, Praha 9   

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í  
 

s trvalým pobytem občanek Kazachstánu v bytě domu č. p. 685, nám. Plk. Vlčka,             
Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  

  
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
informovat Správu majetku Praha 14, a. s. o rozhodnutí ve věci trvalého pobytu občanek 
Kazachstánu v bytě domu č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9  

                                 
T: 31. 8. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 411/RMČ/2015 
 

k návrhu na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby 
dobrovolné elektronické   

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e  
 

1. záměr na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby 
dobrovolné elektronické, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

  
2. uzavření smlouvy o provedení dražby dobrovolné elektronické, dle přílohy č. 2 

tohoto usnesení  
 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
předložit návrh na odprodej bytových jednotek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení                      
do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické a návrh smlouvy                         
o provedení dražby dobrovolné elektronické dle přílohy č. 2 tohoto usnesení na nejbližší 
zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
                                  

T: 22. 9. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS 



Příloha č. 1 – přehled bytů 

 

 
 
Ulice, č. p. 
 

Č. bytové jednotky 
Velikost 

Celková cena 
Cena za 1 m2 

Nejnižší podání, tj. 
80 % z celkové ceny 

ul. Slévačská 496 
 

9 
2+kk 

1,549.000,- Kč 
37.552,- Kč/m2 

1,239.200,- Kč 

ul. Slévačská 496 
 

13 
2+kk 

1,594.000,- Kč 
38.568,- Kč/m2 

1,275.200,- Kč 

ul. Rochovská 769 
 

5 
4+1 

2,750.000,- Kč 
33.273,- Kč/m2 

2,200.000,- Kč 

ul. Rochovská 769 7 
4+1 

2,641.000,- Kč 
31.954,- Kč/m2 

2,112.800,- Kč 

ul. Kpt. Stránského 993 6 
3+1 

2,087.000,- Kč 
32.078,- Kč/m2 

1,669.600,- Kč 

ul. Kardašovská 625 4 
1+1 

1,849.000,- Kč 
38.658,- Kč/m2 

1,479.200,- Kč 

ul. Kardašovská 625 13 
1+0 

1,213.000,- Kč 
36.813,- Kč/m2 

970.400,- Kč 

ul. Kardašovská 668 
 

19 
1+0 

1,239.000,- Kč 
37.844,- Kč/m2 

991.200,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 2 

 
 

 k usnesení Rady m. č. Praha 14 
č. 411/RMČ/2015 ze dne 3. 8. 2015 

 
 

 
SMLOUVA O PROVEDENÍ DRAŽBY 

DOBROVOLNÉ ELEKTRONICKÉ 
 

 
 
NAVRHOVATEL:  Městská část Praha 14 
                        se sídlem: Bří. Venclíků 1073, 198 00 Praha 9 
                                IČ: 00231312 
                               zastoupená .................................................. 
                            bankovní spojení: ..........................   
                            (dále jen navrhovatel) 
a 
 
DRAŽEBNÍK: GAVLAS, spol. s r. o. 
  se sídlem Praha 1, Politických vězňů 21 
  IČ: 60472049, DIČ: CZ60472049 
  zastoupená ing. Ivo Gavlasem – jednatelem 

firma zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 26019 
  (dále jen dražebník)     
 
uzavírají na základě zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, 
obojí ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o provedení dražby 
dobrovolné.  
Tato smlouva navazuje na Smlouvu o dílu uzavřenou mezi stejnými smluvními stranami dne …………..... , 
jejímž předmětem je poskytování služeb spočívajících v provedení elektronických dražeb dobrovolných (dále jen 
Smlouva o dílo). Ustanovení Smlouvy o dílo týkající se provádění dražeb a s tím spojených činností smluvních 
stran jsou platná i pro tuto smlouvu, pokud v této smlouvě není uvedeno něco jiného, tj. ustanovení této smlouvy 
mají přednost před ustanoveními smlouvy o dílo. 
 

I. 
1. Navrhovatel navrhuje dražebníkovi provedení dražby dobrovolné podle ustanovení § 16a  a násl. zák. č. 
26/2000 Sb. (dále jen dražba) a dražebník provedení dražby přijímá a zároveň se zavazuje dražbu odborně 
připravit a provést. 
2. Předmětem dražby je: 
. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . 
............................................................ 
 

II. 
1. Dražebník je oprávněn k provádění dobrovolných a nedobrovolných dražeb, a tedy i elektronických dražeb 
podle zák. č. 26/2000 Sb. 
2. Navrhovatel prohlašuje, že má ve svěřené správě předmět dražby a že prodej předmětu dražby formou dražby 
dle zák. č. 26/2000 Sb. byl odsouhlasen usnesením  ZMČ Praha 14 č. …………………ze dne…………………. 
 

III. 
1. Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázly závazky, práva, nájemní vztahy 
nebo věcná břemena, že by měl předmět dražby právní vady nebo že by třetí osoba byla oprávněna uplatnit vůči 
předmětu dražby jakékoli právo, jimž by byl nabyvatel omezen v nakládání nebo v jejím užívání k účelu, k 
němuž je určena. 
 



 
                               IV. 

Dražebník se zavazuje: 
a) elektronickou dražbu odborně připravit a provést, a to nejpozději v termínu do 70 dní ode dne uzavření této 
smlouvy, 
b) sdělovat navrhovateli okolnosti důležité pro jeho rozhodování týkající se zpeněžení předmětu dražby,  
d) periodicky navrhovatele informovat o průběhu zpeněžení předmětu dražby, 
e) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech důvěrného charakteru, které se dozvěděl v rámci plnění této 
smlouvy,  
f) převádět finanční částky náležející navrhovateli za podmínek a v termínech stanovených zákonem o veřejných 
dražbách a touto smlouvou. 
 

                             V. 
Dražebník provede v rámci přípravy a průběhu dražby následující činnosti: 
a) příprava a zpracování dražební vyhlášky, včetně zaslání dražební vyhlášky v zákonných lhůtách osobám 
uvedeným zákoně. 
b) uveřejnění zákonem požadovaných informací v zákonných lhůtách, a to způsobem v místě obvyklým a na 
centralniadresa.cz, 
c) výroba prezentace bytu na dražebním portálu  www.elektronickedrazby.cz, 
d) výroba elektronické prezentace pro e-newsletter, 
e) příprava a zadání internetové inzerce na portály reality.cz, sreality.cz, realitymix.cz, ceskereality.cz, 
realcity.cz,  reality.idnes.cz, arkcr.cz,  
f) organizace a provádění 2 prohlídek,  
g) jednání se zájemci o dražbu, 
h) organizace elektronické dražby 
i) organizačně a technicky zajistit skládání a vracení dražebních jistot, 
j) sepsání protokolu o provedené dražbě, 
k) rozeslání protokolu v souladu s požadavky zákona, 
l) kontrola dodržování platebních podmínek a vystavení potvrzení o nabytí vlastnictví, 
m) příslušná podání na katastrální úřad, 
n) sepsání protokolu o předání předmětu dražby, 
o) vypořádání výtěžku dražby. 
 

VI. 
Navrhovatel se zavazuje: 
a) zajistit zpracování odhadu ceny předmětu dražby dle zák. 26/2000 Sb.  o veřejných dražbách a jeho předání do 
10 dnů od uzavření této smlouvy. Dojde-li k opožděnému předání odhadů dražebníkovi, posunují se o dobu 
zpoždění i lhůty uvedené v čl.  IV této smlouvy 
b) dodat bez zbytečného odkladu dražebníkovi všechny podklady, které by mohly mít vliv na průběh zpeněžení 
či na vydraženou cenu a které má k dispozici, např. doklady o vlastnictví, výpis z katastru nemovitostí, smlouvy 
o věcných břemenech, nájemní smlouvy, kolaudační rozhodnutí, stavební dokumentaci, evidenční listy, náklady 
na provoz, zůstatek fondu oprav, plán oprav, úvěrové zatížení SVJ, 
c) sdělovat dražebníkovi skutečnosti, jež pro něho mají rozhodný význam pro zpeněžení předmětu dražby a 
poskytnout dražebníkovi veškerou součinnost při realizaci dražby, zejména umožnit nejpozději do 2 dnů po 
písemné nebo ústní výzvě prohlídku předmětu dražby, 
d) zajistit úředně ověřený podpis dražební vyhlášky dle požadavků zák. 26/2000 Sb., bude-li její obsah v souladu 
se zákonem o veřejných dražbách a s čl. VII. této smlouvy, a to do 7 dnů od předání navrhovateli dražebníkem.  
Dojde-li k opožděnému předání podepsané dražební vyhlášky dražebníkovi, posunují se o dobu zpoždění i lhůty 
uvedené v čl.  IV této smlouvy.  Navrhovatel bere na vědomí, že podepsaná dražební vyhláška musí být dle 
zákona 26/2000 Sb. zveřejněna na www. centralniadresa.cz  min. 30 dnů před začátkem dražby. 
e) umožnit po dobu min. 1 měsíce před dražbou umístění vývěsních štítů s informacemi o zpeněžení na předmětu 
dražby,  
f) propagovat dražbu formou článků a plošného inzerátu v časopise Městské části Praha 14 a formou banneru na 
portále www.praha14.cz, popř. v jiných tiskovinách a elektronických médiích, ke kterým má přístup zdarma.  
K tomu mu poskytne dražebník součinnost, 
g) zaplatit dražebníkovi dohodnutou odměnu, 
h) neprodleně po předložení Potvrzení o nabytí vlastnictví podepsat návrh na vklad vlastnického práva ve 
prospěch vydražitele a podat jej na katastr (dle ustanovení nového katastrálního zákona podání na katastr již 
nemůže podepsat dražebník). 
 

http://www.praha14.cz/


 
                              VII. 

Smluvní strany se dohodly, že dražební vyhláška bude mimo jiné obsahovat následující údaje: 
- nejnižší podání ve výši  80% ceny obvyklé v místě a čase zjištěné  posudkem soudního znalce, 
- dražba proběhne formou elektronické dražby na portále www.elektronickedrazby.cz, 
- lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením bude do 2 měsíců ode dne skončení dražby. 
 

VIII. 
1. Navrhovatel a dražebník se dohodli, že odměna dražebníka (dále jen odměna) činí 3,9% z ceny dosažené 
vydražením.  
2.  Navrhovatel se zavazuje zaplatit dražebníkovi na účet č. 2956655/0300 do 10 dnů po provedení dražby 
poplatek ve výši 1,- Kč za zařazení předmětu dražby do dražby.  
 

                         IX. 
1. Smluvní strany se dohodly, že mají právo od této smlouvy odstoupit vyjma zákonných důvodů pouze 
v případě, došlo-li k upuštění od dražby dle ustanovení zák. 26/2000 Sb., a to písemnou formou.  
2. Odstoupení od této smlouvy podle odst. 1. je možné nejpozději do zahájení dražby. Odstoupení pro svoji 
platnost vyžaduje doručení druhé smluvní straně v písemné formě do jejího sídla nebo jednateli společnosti. 
3. V případě odstoupení od této smlouvy je tato smlouva ukončena dnem dojití písemného odstoupení ostatním 
účastníkům smlouvy (doručením). 
 
                                                                                    X. 
1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do provedení všech úkonů spojených s dražbou a požadovaných 
zákonem o veřejných dražbách pro tuto dražbu.  
2. V této smlouvě uváděné odměny a poplatky jsou uváděny bez DPH, která k nim bude v zákonem stanovené 
výši přičtena.  
3. Změna smlouvy v případech, které nejsou vyloučeny zákonem o veřejných dražbách, je možná pouze 
písemnou formou po vzájemné dohodě účastníků. Smluvní strany prohlašují, že kromě ujednání uvedených 
v této smlouvě nejsou mezi smluvními stranami ohledně dražby žádná další ústní ujednání. 
4. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené výslovně touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona o veřejných dražbách. 
5. Navrhovatel souhlasí s tím, aby ho dražebník uvedl ve svých referencích. 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Navrhovatel 
z nich obdrží tři stejnopisy, dražebník obdrží jeden stejnopis. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že 
smlouva byla uzavřena na základě svobodné vážné vůle, nebyla uzavřena v tísni, za nevýhodných podmínek 
ani pod nátlakem, byla účastníky přečtena, schválena a na znamení souhlasu účastníky vlastnoručně 
podepsána. 
7. Obě smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací v rozsahu ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
8. Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv vedené 
městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených smluv 
také datum skončení smluvního vztahu. 
9. Souhlas s uzavřením této smlouvy dalo Zastupitelstvo městské části Praha 14 svým usnesením č. 
……………………….ze dne………………... 
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
V Praze dne ........................     V Praze dne ......................... 
  
 
 
 
 
.........................................................                 .............................................................  
      Městská část Praha 14        GAVLAS, spol. s r. o.  
     (podpis úředně ověřen)       (podpis úředně ověřen) 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 412/RMČ/2015 
 

k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího podnikání v 1. podzemním 
podlaží objektu č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení   

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í  
 

s pronájmem prostoru nesloužícího podnikání v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 740, 
ul. Bryksova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

  
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14 a. s., 
uzavření smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání v 1. podzemním podlaží 
objektu č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení      
  

                                 
T: 15. 9. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., OSM 



PŘÍLOHA č. 1 
k usnesení Rady m.č. Praha 14  

č.  412/RMČ/2015 ze dne 3.8.2015 
 
 
 

    Rada městské části Praha 14 souhlasí s pronájmem prostoru nesloužícího 
podnikání v 1. podzemním podlaží objektu č.p. 740 ulice Bryksova, Praha 9 
s účastníkem výběrového řízení a s uzavřením nájemní smlouvy s panem Janem 
Judou, bytem Nad Lesním divadlem 1114/16, 142 00 Praha 4, za výši 
nájemného 200,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 413/RMČ/2015 
 

k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží 
objektu č. p. 777, ul. Bobkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení   

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í  
 

s pronájmem prostoru sloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 777, 
ul. Bobkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení a s uzavřením nájemní smlouvy  
se společností MELME, s. r. o., se sídlem Vašátkova 20, 198 00 Praha 9, IČ: 27603148, 
za výši nájemného 505 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za podmínky, že před uzavřením 
této nájemní smlouvy bude uzavřena smlouva o odkoupení pohledávky ve výši 2.000 Kč 

  
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14 a. s., 
uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží 
objektu č. p. 777, ul. Bobkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení      
  

                                 
T: 15. 9. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 414/RMČ/2015 
 

k návrhu na schválení pronájmu části prostor nesloužící podnikání v 1. nadzemním 
podlaží objektu č. p. 1067 ulice Vlčkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení 

spolkem YMCA Praha o.s.   
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e  
 

pronájem části prostor nesloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 1067 
ulice Vlčkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení, se spolkem YMCA Praha o.s., 
se sídlem Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha - Nové Město, IČ: 26529122, za účelem 
provozování Mateřského centra Klubíčko, tj. volnočasové a kulturní aktivity pro rodiny 
s dětmi, poradenství, pořádání přednášek a seminářů za cenu nájemného ve výši                     
1 Kč/m2/rok bez navyšování o inflaci na dobu neurčitou 

  
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14 a. s., 
uzavření smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání v části objektu č. p. 1067, 
ul. Vlčkova, Praha 9 se spolkem YMCA Praha o.s., za výši nájemného 1 Kč/m2/rok bez 
navyšování o inflaci, na dobu neurčitou 
                                      

T: 15. 9. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 415/RMČ/2015 
 

k návrhu na souhlas s rozšířením účelu nájmu části prostoru nesloužícího podnikání          
v 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 969, ulice Vybíralova, Praha 9   

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í  
 

s rozšířením účelu nájmu pro dětskou skupinu do části prostoru nesloužícího podnikání -          
místnosti č. 1.07, klubovna o výměře 70,3 m2  a místnosti č. 1.12, WC o výměře 10,3 m2  
v 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 969, ulice Vybíralova, Praha 9 pro nájemce 
společnost JAHODA o. p. s., se sídlem Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 9 IČ: 67363300   

  
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
informovat nájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní společnosti 
Správa majetku Praha 14 a. s., o odsouhlasení  rozšíření účelu nájmu pro dětskou 
skupinu do části prostoru nesloužícího podnikání v 2. nadzemním podlaží objektu                   
č. p. 969, ulice Vybíralova, Praha 9 pro společnost JAHODA o. p. s.   
  

                                 
T: 31. 8. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 416/RMČ/2015 
 

k návrhu na souhlas s umístěním sídla do prostoru nesloužícího podnikání v části 
objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9   

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í  
 

s umístěním sídla do prostoru nesloužícího podnikání o celkové výměře 85,59 m2                      
v 1. nadzemním podlaží  části objektu č.p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 pro spolek   
Tim 2,2 o.s., se sídlem Libáňská 2335/4, 193 00 Praha - Horní Počernice, IČ: 70104891   

  
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
informovat nájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní společnosti 
Správa majetku Praha 14 a. s., o odsouhlasení  umístění sídla do prostoru nesloužícího 
podnikání v 1. nadzemním podlaží  části objektu č.p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9              
pro spolek  Tim 2,2 o.s.  
  

                                 
T: 31. 8. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 417/RMČ/2015 
 

k návrhu na ukončení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2+0 v domě č. p. 25, 
ul. Broumarská, Praha 9   

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. n e s o u h l a s í  
 

s prodloužením podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25,               
ul. Broumarská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě  

  
II.     u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
informovat podnájemce o ukončení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0  
v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9   
  

                                 
T: 10. 8. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Břetislav Vodák 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most, s.r.o. 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 418/RMČ/2015 
 

k návrhu na dodatek k podnájemní smlouvě na byt č. 8 v domě č. p. 1610,                                
ul. Broumarská, Praha 9   

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

dodatek k podnájemní smlouvě na byt č. 8 se stanovením podnájemného ve výši                   
80,14 Kč/m2/měsíc dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě  

  
II.     u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o dodatku k podnájemní smlouvě na byt č. 8 v domě č.p. 1610,                 
ul. Broumarská, Praha 9   
  

                                 
T: 15. 8. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Břetislav Vodák 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most, s.r.o., podnájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 419/RMČ/2015 
 

k návrhu na obnovení poskytnutí přístřeší formou bytu č. 2 v č. p. 1610,                                 
ul. Broumarská, Praha 9   

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

obnovení  přístřeší formou bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, 
Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce, od 15. 8. 2015 do 14. 11. 2015 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení - pouze v tiskové podobě  

  
II.     u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o  obnovení  přístřeší formou bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v domě               
č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce, od 15. 8. 2015 do                     
14. 11. 2015 
  

                                 
T: 10. 8. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Břetislav Vodák 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most, s.r.o., podnájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 420/RMČ/2015 
 

k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v domě                  
č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

prodloužení podnájemní smlouvy k  bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, 
Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou  od 16. 8. 2015 do 15. 2. 2016  dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  

  
II.     u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0  
v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9  na dobu určitou od 16. 8. 2015 do 15. 2. 2016 
 

                                    
T:  10. 8. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Břetislav Vodák 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 421/RMČ/2015 
 

k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 26 o velikosti 2 + 0 v domě                  
č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

prodloužení podnájemní smlouvy k  bytu č. 26 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, 
Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou  od 1. 9. 2015 do 29. 2. 2016  dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  

  
II.     u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 26 o velikosti 2 + 0  
v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9  na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 29. 2. 2016 
 

                                    
T:  10. 8. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Břetislav Vodák 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 422/RMČ/2015 
 

k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 24 o velikosti 1 + 0 v domě                  
č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

prodloužení podnájemní smlouvy k  bytu č. 24 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, 
Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou  od 1. 9. 2015 do 29. 2. 2016  dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  

  
II.     u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 24 o velikosti 1 + 0  
v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9  na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 29. 2. 2016 
 

                                    
T:  10. 8. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Břetislav Vodák 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 423/RMČ/2015 
 

k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v domě                  
č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

prodloužení podnájemní smlouvy k  bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, 
Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou  od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016  dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  

  
II.     u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0  
v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9  na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 
 

                                    
T:  10. 8. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Břetislav Vodák 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 424/RMČ/2015 
 

k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 1 + 0 v domě                  
č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

prodloužení podnájemní smlouvy k  bytu č. 14 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, 
Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou  od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016  dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  

  
II.     u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 1 + 0  
v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9  na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 
 

                                    
T:  10. 8. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Břetislav Vodák 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 425/RMČ/2015 
 

k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb.,                  
ve znění pozdějších předpisů 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

vydání souhlasu obce dle ust. § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů k žádostem dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě 

  
II.     u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o vydání souhlasu obce 
 

                                    
T:  10. 8. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Břetislav Vodák 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 426/RMČ/2015 
 

k návrhu připomínek MČ Praha 14 k návrhu změny č. Z 2832/00 územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy   

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s e  s e z n á m i l a 
 

s návrhem změny č. Z 2832/00 územního plánu SÚ hl.m. Prahy včetně vyhodnocení 
vlivů změny na udržitelný rozvoj území 
  

II. p o ž a d u j e 
 
postupovat podle doporučeného návrhu opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. 
kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí  

 
III. d o p o r u č u j e 
 
 v oddílu 4,  bod 5d) ZVO - ostatní - doplnit do podmíněně přípustného využití dopravní 
                            polygon  
 v oddílu 5, bod 3d) TVO - odpadové hospodářství - doplnit do hlavního využití 
                            autovrakoviště 
 v oddílu 5, bod 6a) LR - lesní porosty - doplnit do podmíněně přípustného využití 
                            rozhlednu   
 
IV.    u k l á d á 
         Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14 

 
sdělit stanovisko MČ Praha 14 k návrhu změny Z 2832/00 územního plánu SÚ hl.m. 
Prahy odboru územního rozvoje MHMP                                    

T:  14. 8. 2015 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   KS OÚR 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 427/RMČ/2015 
 

k vyjádření MČ Praha 14 k oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., koncepce                        
„Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy pro období 2016 - 2025“      

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), koncepce 
„Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy pro období 2016 - 2025“                 
(dále POH)    

  
II. p o ž a d u j e 
 

- doplnit k dosažení uvedených vytyčených cílů koncepce POH krátkodobé, 
střednědobé a dlouhodobé priority a aktivity   

- věnovat zvláštní pozornost při vyhodnocení vlivu konkrétních staveb při 
povolovacích řízení složkám životního prostředí ovzduší, hluk zejména pak 
v souvislosti s dopravou   

  
III.    u k l á d á 
         Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14 

 
sdělit vyjádření městské části Praha 14 k oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., 
koncepce „Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy pro období                         
2016 - 2025“  Ministerstvu životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
                                    

T:  15. 8. 2015 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   KS OÚR 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 428/RMČ/2015 
 

k návrhu na poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Praha 14 kulturní   
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Praha 14 kulturní dle důvodové 
zprávy a  přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě  

  
II.     u k l á d á 
         Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14 

 
zajistit realizaci výše uvedeného rozhodnutí   
  

                                 
T: 31. 8. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                         Mgr. Irena Kolmanová 
zástupkyně starosty městské části Praha 14         uvolněná členka Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:   Praha 14 kulturní, OŘEŠ, KT 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 429/RMČ/2015 
 

k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015  
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e  

 
 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 
        
  schválený rozpočet                                               
         příjmy                                                                                   255.054,40  tis.  Kč                                                               
         výdaje                                                                                   296.065,80  tis.  Kč                                                                    
         financování                                                                             41.011,40  tis.  Kč 
   
 rozpočet po 10. rozpočtovém opatření k 30. 6. 2015 
         příjmy                                                                                   311.711,10  tis.  Kč 
        výdaje                                                                                   365.751,10  tis.  Kč 
         financování                                                                                54.040,00  tis.  Kč  
 
 rozpočet po 11. rozpočtovém opatření k 27. 7. 2015 
         příjmy                                                                                   314.088,20  tis.  Kč 
        výdaje                                                                                   367.087,70  tis.  Kč 
         financování                                                                                52.999,50  tis.  Kč  
        
II. u k l á d á 
 Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14  
 

T: 22. 9. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ                                                                      



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 430/RMČ/2015 
 

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové 
organizace Mateřská  škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

převod finančních prostředků ve výši 50.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic 
příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968     

        
II. u k l á d á 
 Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 

zajistit převod finančních prostředků ve výši 50.000 Kč z rezervního fondu do fondu 
investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968      

 
 

T: 14. 8. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, OI, Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968              



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 431/RMČ/2015 
 

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové 
organizace Mateřská  škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

převod finančních prostředků ve výši 205.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic 
příspěvkové organizace Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874     

        
II. u k l á d á 
 Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 

zajistit převod finančních prostředků ve výši 205.000 Kč z rezervního fondu do fondu 
investic příspěvkové organizace Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most,  
Šebelova 874      

 
 

  T: 14. 8. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, OI, Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874              



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 432/RMČ/2015 
 

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové 
organizace Mateřská  škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

převod finančních prostředků ve výši 200.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic 
příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115     

        
II. u k l á d á 
 Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 

zajistit převod finančních prostředků ve výši 200.000 Kč z rezervního fondu do fondu 
investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most,  Paculova 1115      

 
 

  T: 14. 8. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, OI, Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 433/RMČ/2015 
 

k návrhu ke schválení dlouhodobých pronájmů nebytových prostor v Základní škole,  
Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006 ve školním roce 2015/2016 

 
 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I.  s o u h l a s í 
  
 s pronájmem nebytových prostor v ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 – Černý Most         
 těmto nájemcům: 

- paní Kateřině Kaňkové (kadeřnictví) 
- MUDr. Haně Mitáčkové (stomatologická ordinace) 
- PhDr. Janě Schaeferové (logopedická ambulance) 
- panu Liboru Zíkovi (Základní umělecká škola) 

  
II.    u k l á d á 

   Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 
seznámit Mgr. Ilonu Šťastnou, ředitelku ZŠ Gen. Janouška se souhlasným stanoviskem 
Rady městské části Praha 14 k dlouhodobým pronájmům nebytových prostor v ZŠ 
Gen. Janouška    

 
                  T: 15. 8. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, ZŠ Gen. Janouška, OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 434/RMČ/2015 
 

k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí 
školního roku 2014/2015 z hlavní činnosti 

 
 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I.  s o u h l a s í 
 

s vyplacením odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního 
roku 2014/2015 z hlavní činnosti 

  
II.    u k l á d á 

   Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 
seznámit ředitele ZŠ a MŠ s výší poskytnuté odměny za II. pololetí školního roku 
2014/2015 z hlavní činnosti 
    

 
                  T: 14. 8. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, ředitelé ZŠ a MŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 435/RMČ/2015 
 

k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele Základní školy, 
Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006 

 
 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

rezignaci Mgr. Ilony Šťastné na funkci ředitelky Základní školy, Praha 9 – Černý Most,  
 Gen. Janouška 1006 k 31. 7. 2016 
 
II.  s o u h l a s í 
 

s náležitostmi přihlášky ke konkurzu na funkci ředitelky/ředitele Základní školy,               
Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006 

 
III.    u k l á d á 

   Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 
zajistit vypsání konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele Základní školy,                
Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006 
 

                     T: 20. 8. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, ZŠ Gen. Janouška 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 436/RMČ/2015 
 

k zařazení investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy             
na rok 2016 a střednědobého výhledu do roku 2021 do modulu PRO - GINIS 

 
 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I.  s c h v a l u j e 
 

1. návrh investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na 
rok 2016 do modulu PRO - GINIS (příloha č. 1 – pouze v tiskové podobě) 

 
2. návrh požadavků střednědobého výhledu 2017 – 2021 do modulu PRO - GINIS  

(příloha č. 3 – pouze v tiskové podobě) 
  
II.    u k l á d á 

   Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 
zajistit pořízení a předání dat požadavků na finanční zdroje na rok 2016 a požadavků 
střednědobého výhledu on-line cestou přímo v modulu PRO - GINIS na MHMP 

    
 

                  T: 14. 8. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OI, ODOP, KT-OIT 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 437/RMČ/2015 
 

k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Analýza vzdělávacích potřeb 
zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 14 a další související služby“ 

 
 
Rada městské části Praha 14 
 
I.  s c h v a l u j e 
 

1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Analýza vzdělávacích potřeb 
zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 14 a další související                  
služby “ 

 
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Analýza 

vzdělávacích potřeb zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 14                  
a další související služby “ 

 
II. j m e n u j e 
  

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců 
zařazených do Úřadu městské části Praha 14 a další související služby “ komisi pro 
otevírání obálek s nabídkami a komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 - pouze           
v tiskové podobě 

 
III.    u k l á d á 

   Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 
zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Analýza vzdělávacích 
potřeb zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 14 a další související 
služby “ 

                  T: 7. 8. 2015 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ, OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 438/RMČ/2015 
 

k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Odvodnění areálových 
zpevněných ploch u pavilonu 1. stupně ZŠ Chvaletická“ 

 
 
Rada městské části Praha 14 
 
I.  s c h v a l u j e 
 

1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Odvodnění areálových 
zpevněných ploch u pavilonu 1. stupně ZŠ Chvaletická“ 

 
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 

„Odvodnění areálových zpevněných ploch u pavilonu 1. stupně ZŠ Chvaletická“ 
 
II. j m e n u j e 
  

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Odvodnění areálových 
zpevněných ploch u pavilonu 1. stupně ZŠ Chvaletická“ komisi pro hodnocení nabídek 
dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě 

 
III.    u k l á d á 

   Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 
 
zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Odvodnění 
areálových zpevněných ploch u pavilonu 1. stupně ZŠ Chvaletická“ 

                  T: 7. 8. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                            Ing. Břetislav Vodák 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 439/RMČ/2015 
 
k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Sportovní a volnočasové 

zařízení Plechárna – vnitřní úpravy objektu“ 
 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I.  s c h v a l u j e 
 

1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Sportovní                             
a volnočasové zařízení Plechárna – vnitřní úpravy objektu“ 

 
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 

„Sportovní a volnočasové zařízení Plechárna – vnitřní úpravy objektu“ 
    

II. j m e n u j e 
  

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Sportovní a volnočasové zařízení 
Plechárna – vnitřní úpravy objektu“ komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 - 
pouze v tiskové podobě 

 
III.    u k l á d á 

   Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 
 
zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Sportovní a 
volnočasové zařízení Plechárna – vnitřní úpravy objektu“ 
 

                  T: 7. 8. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                            Ing. Břetislav Vodák 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 440/RMČ/2015 
 

k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce                            
na dodávky „Vybavení budov ZŠ, MŠ a Úřadu  městské části Praha 14                            

výpočetní technikou“ 
 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I.  s c h v a l u j e 
 

1. zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na 
dodávky „Vybavení budov ZŠ, MŠ a Úřadu  městské části Praha 14 výpočetní 
technikou“  

 
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky „Vybavení budov ZŠ, MŠ                 

a Úřadu městské části Praha 14 výpočetní technikou“ 
    

II. j m e n u j e 
  

k veřejné zakázce na dodávky „Vybavení budov ZŠ, MŠ a Úřadu městské části                    
Praha 14 výpočetní technikou“ komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze 
v tiskové podobě 

 
III.    u k l á d á 

   Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 
 
zajistit zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky „Vybavení budov ZŠ, 
MŠ a Úřadu městské části Praha 14 výpočetní technikou“ 

 
                  T: 10. 8. 2015 

 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                            Ing. Břetislav Vodák 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ, OIT 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 441/RMČ/2015 
 

ke změně stavby a provedení prací  souvisejících s odstraněním havarijního stavu 
oplocení v rámci projektu „Park Pilská – 1. Etapa“ 

 
 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I.  s c h v a l u j e 
 

v rámci  projektu „Park Pilská – 1. Etapa“ změnu stavby a provedení prací souvisejících 
s odstraněním havarijního stavu oplocení v rozsahu stanoveném projektovou 
dokumentací zpracovanou Ing. Miroslavem Enderlou, CSc. (autorizovaný inženýr pro 
obory geotechnika, statika a dynamika staveb, Lounských 1031/15, PRAHA 4 – Nusle, 
PSČ 140 00)   

 
II.    u k l á d á 

   Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 
 
zajistit seznámení zhotovitele s rozhodnutím Rady MČ Praha 14 ve věci změny stavby     
a provedení prací souvisejících s odstraněním havarijního stavu oplocení v rámci  
projektu „Park Pilská – 1. Etapa“  

 
                  T: ihned 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                            Ing. Břetislav Vodák 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 442/RMČ/2015 
 

k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0269/2015/OI-OddI/1050 ze dne 10. 6. 2015 
na realizaci projektu „MŠ Vybíralova č. p. 967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most – 

Rekonstrukce ZTI“ 
 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I.  s c h v a l u j e 
 

uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0269/2015/OI-OddI/1050 ze dne 10. 6. 2015 
na realizaci projektu „MŠ Vybíralova č. p. 967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most – 
Rekonstrukce ZTI“   

 
II.    u k l á d á 

   Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 
 
zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0269/2015/OI-OddI/1050 ze dne 10. 6. 2015 
na realizaci projektu „MŠ Vybíralova č. p. 967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most – 
Rekonstrukce ZTI“ 
  

                  T: 15. 8. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                            Ing. Břetislav Vodák 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 443/RMČ/2015 
 

k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0038/2015/OSMI_OddI/1050 ze dne 4. 3. 2015 
na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budov MŠ                                            

v ulici Vybíralova 967, 968 a 969 - Praha 14“ 
 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I.  s c h v a l u j e 
 

uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0038/2015/OSMI_OddI/1050 ze dne 4. 3. 2015 
na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova 967, 
968 a 969 - Praha 14“ 
   

II.    u k l á d á 
   Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0038/2015/OSMI_OddI/1050 ze dne 4. 3. 2015 
na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova 967, 
968 a 969 - Praha 14“ 
 

                   T: 15. 8. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                            Ing. Břetislav Vodák 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 444/RMČ/2015 
 

k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0440/2014/OSMI_OddMD/1050 ze dne 24. 10. 2014 
na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Paculova“ 

 
 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I.  s c h v a l u j e 
 

uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0440/2014/OSMI_OddMD/1050 ze dne 24. 10. 2014 
na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Paculova“ 

   
II.    u k l á d á 

   Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 
 
zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0440/2014/OSMI_OddMD/1050 ze dne 
24. 10. 2014 na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 
Paculova“ 
 

                   T: 15. 8. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                            Ing. Břetislav Vodák 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 445/RMČ/2015 
 

k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 0177/2013/OSMI/1080 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í 
 

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 0177/2013/OSMI/1080                                  
se společností Hocher, s. r. o., se sídlem Tálínská 1312, Praha 9, na prodloužení doby 
výpůjčky plochy pro provoz dětského hřiště na období od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015 
  

II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 0177/2013/OSMI/1080                           
se společností Hocher, s. r. o., o prodloužení doby výpůjčky na období od 1. 8. 2015               
do 31. 12. 2015 
    

                                 
T:  ihned 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 446/RMČ/2015 
 

k návrhu na schválení pronájmu objektu č. p. 1312 ulice Tálínská, Praha 9 a části 
přilehlého pozemku parc. č. 946/2 v k. ú. Kyje s vítězem výběrového řízení, společností 

HOCHER, s. r. o. a uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

1. vítěze výběrového řízení na pronájem objektu č. p. 1312 ulice Tálínská, Praha 9               
a části přilehlého pozemku parc. č. 946/1 o výměře 39 m2 v k. ú. Kyje, společnost 
HOCHER, s. r. o., se sídlem Tálínská 1312, 198 00 Praha 9 - Kyje, IČ: 24782939, 
za výši nájemného 1.141,04 Kč/m2/rok za podlahovou plochu objektu č. p. 1312               
a 173,53 Kč/m2/rok za část funkčně souvisejícího pozemku parc. č. 946/1 o výměře 
39 m2      

  
2. uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci se společností HOCHER, s. r. o., na dobu 

určitou od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14, a. s.,   
uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci - objektu č. p. 1312 ulice Tálínská, Praha 9              
a části přilehlého pozemku parc. č. 946/1 se společností HOCHER, s.r.o. se sídlem  
Tálínská 1312, 198 00 Praha 9, IČ: 24782939, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení    
                                    

T:  10. 8. 2015 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a.s., OSM 



Smlouva o nájmu nemovité věci 
č.j.: ……./2015/SMP14/1070 

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2201 a následujícího 
zákona č. 89/2012 Sb., zákon Občanský zákoník, v platném znění, takto: 

1. Účastníci 
1.1. Městská část Praha 14, se sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9, 

identifikační číslo 00231312, 
zastoupená obchodní společností Správa majetku Praha 14, a.s. 
se sídlem Metujská 907, 198 00 Praha 9, 
identifikační číslo 25622684, 
zastoupená ředitelem panem Vladimírem Mitášem 
dále jen „pronajímatel“ 

1.2. HOCHER, s.r.o., se sídlem Tálínská 1312, 198 00 Praha 9 - Kyje, 
identifikační číslo 24782939,   
zastoupená jednatelem paní  Erikou Hochmanovou 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 173855 
dále jen „nájemce“ 

2. Preambule 
2.1. Pronajímateli je Statutem hlavního města Prahy svěřen majetek ve výlučném vlastnictví 

hlavního města Prahy, nacházející se na území Městské části Praha 14, mimo jiné i pozemek 
parcelní č. 946/2 o výměře 267 m2, jehož součástí je objekt číslo popisné 1312 v ulici Tálínská 
a přilehlý pozemek parcelní č. 946/1 o výměře 2903 m2, zapsané u Katastrálního úřadu Praha-
město pro katastrální území Kyje na listu vlastnickém č. 1686 (dále jen “objekt”).  

2.2. Pronajímatel pověřil správou pronajímaného majetku obchodní společnost Správa majetku 
Praha 14, a.s. se sídlem Metujská ul. 907, 198 00 Praha 9, identifikační číslo 25622684, 
mandátní smlouvou č.j. 1/2012/SMP14 ze dne 14.11.2012 a mandátní smlouvou č.j. 
2/2012/SMP14 ze dne 14.11.2012. 

3. Předmět nájmu 
3.1. Pronajímatel přenechává nemovitou věc, a to objekt č.p. 1312, ul. Tálínská, Praha 9 – Kyje  

o celkové výměře podlahové plochy 311,17 m2 v 1. nadzemním podlaží za účelem 
provozování restauračního zařízení včetně příslušenství, k pořádání přednášek, schůzí, školení 
a obdobné činnosti, s provozní dobou do 23.00 hod. pondělí až čtvrtek a neděle a do 24.00 
hod. pátek a sobota a část funkčně souvisejícího pozemku parc. č. 946/1 v rozsahu 39 m2 
za účelem rozšíření hostinské činnosti pro venkovního občerstvení s provozní dobou 
do 22:00 hodin, k dočasnému užívání (nájmu) nájemci za účelem provozování jeho činnosti 
uvedené v zakladatelském dokumentu v této nemovité věci, která bude pak sloužit převážně 
činnosti nájemce (dále jen „nemovitá věc“), a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli 
níže sjednané nájemné. Přístup do nemovité věci je z ul. Tálínská č. p. 1312 hlavním vstupem 
do restaurace nebo bočním vstupem do zázemí restaurace. 

3.2. Účelem nájmu je hostinská činnost v pronajaté nemovité věci, již výše specifikované.  



3.3. Nájemce nemá právo v pronajaté nemovité věci provozovat jinou činnost nebo změnit 
způsob či podmínky jejího výkonu, než jak to vyplývá z účelu nájmu již výše sjednaného, 
anebo z toho, co bylo možné důvodně očekávat při uzavření smlouvy, pokud by tato změna 
působila zhoršení poměrů v nemovité věci nebo by nad přiměřenou míru poškozovala 
pronajímatele. To neplatí, pokud se v důsledku změny poměrů na jeho straně jeho činnost v 
některém ohledu změní jen nepodstatně.  

4. Doba trvání nájmu 
4.1. Pronajímatel přenechává nájemci nemovitou věc na dobu určitou, počínaje dnem 1.8.2015 

do 31.12.2015. V období trvání nájmu může dojít mezi stranami k jednání o prodeji předmětu 
nájmu. 

4.2. S ohledem na to, že uzavření této nájemní smlouvy navazuje na předcházející nájemní 
smlouvu ze dne 31.8.2012 včetně dodatku č. 1 ze dne 19.5.2014, jejíž platnost skončila dne 
31.7.2015, se účastníci dohodli na tom, že nemovitá věc nebude nájemci předána, když jí ke 
dni podpisu této smlouvy nájemce užívá. 

4.3. Obě smluvní strany konstatují, že je jim znám současný stav předmětu nájmu a akceptují jej.     

5. Nájemné a úhrada nákladů za poskytnuté služby  
5.1. Výše nájemného byla sjednána v pevné částce 1.141,04 Kč (slovy tisícstočtyřicetjedna koruna 

česká a čtyři haléře) za jeden m2/rok za podlahovou plochu objektu a 173,53 Kč (slovy 
stosedmdesáttři korun českých a padesáttři haléřů) za část přilehlého pozemku. Nájemné je 
nájemce povinen platit předem na každý měsíc nejpozději do 25. (dvacátéhopátého) dne 
předcházejícího měsíce na účet vedený u PPF banky, a.s., Evropská 2690/17, Praha 6, číslo 
účtu 49023-9800050998/6000 variabilní symbol: 1312401. První platbu za období měsíce 
srpna 2015 se nájemce zavazuje uhradit v termínu do 25.8.2015 současně s nájemným za 
měsíc září 2015.    

5.2. Nájemce je povinen uzavřít smlouvu o odběru na všechna spotřebovaná média a služby 
potřebné k užívání nemovité věci, zejména za dodávky tepla, teplé vody, elektrické energie, 
dodávku vody a odvádění odpadních vod, odvoz a likvidaci komunálního odpadu, dle 
skutečných stavů zjišťovaných měřidly. Tyto úhrady hradí nájemce svým jménem ve výši 
fakturované příslušným dodavatelem. 

5.3. Bude-li nájemce v prodlení s placením částek sjednaných touto smlouvou, zavazuje se uhradit 
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

6. Práva a povinnosti účastníků  
6.1. Pronajímatel je povinen: 

6.1.1. přenechat nemovitou věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo 
obvyklému účelu 

6.1.2. udržovat nemovitou věc v takovém stavu, aby mohla sloužit k tomu užívání, pro který 
byla  pronajata  

6.1.3. zajistit nájemci nerušené užívání nemovité věci po dobu nájmu  

6.1.4. provádět nezbytné opravy nemovité věci  

6.1.5. sjednat k nemovité věci živelní pojištění   



6.2. Pronajímatel neodpovídá za vady, o kterých v době uzavření nájemní smlouvy účastníci věděli 
a které nebrání užívání nemovité věci. Pronajímatel dále neodpovídá nájemci za případnou 
škodu, způsobenou třetími osobami (např. přerušení dodávky elektrické energie, vody, či 
tepla jejich dodavateli) a vyšší mocí. 

6.3. Nájemce je povinen: 

6.3.1. užívat nemovitou věc jako řádný hospodář k účelu sjednanému, případně obvyklému, 
a platit nájemné dle této smlouvy,  

6.3.2. umožnit bezúplatné využívání 1 místnosti pro potřeby rybářského svazu. Nesplnění 
této povinnosti bude podnětem k vypovězení nájemní smlouvy. 

6.3.3. provozovat  volejbalové hřiště o výměře 264 m2, které pro místní občany vybudoval 
na části pozemku parc. č. 946/1 pronajímatel. Nájemce je povinen dodržovat 
stanovený režim provozu hřiště a zajišťovat otevírání a zavírání vstupní branky denně 
v době od 10:00 do 20:00 hodin. Dále se nájemce zavazuje provádět základní údržbu 
volejbalového kurtu podle pokynů SIBERA systém. 

6.3.4. provádět běžnou údržbu a opravy nemovité věci včetně zajištění zachování pořádku a 
úklidu nemovité věci specifikované v čl. 3. odst. 3.1.  

6.3.5. provádět revize vyhrazených technických zařízení, nainstalovaných nájemcem, 

6.3.6. oznámit pronajímateli, že nemovitá věc má vadu, kterou je povinen odstranit 
pronajímatel, a to ihned poté, kdy ji zjistí nebo kdy při pečlivém užívání nemovité věci 
zjistit mohl, 

6.3.7. ukáže-li se během nájmu potřeba provést nezbytnou opravu nemovité věci, kterou 
nelze odložit na dobu po skončení nájmu, musí ji nájemce strpět, i když mu provedení 
opravy způsobí obtíže nebo omezí užívání nemovité věci, 

6.3.8. oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, nejméně však 48 hodin předem, 
umožní mu nájemce v nezbytném rozsahu prohlídku nemovité věci, jakož i přístup 
k ní nebo do ní, za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby nemovité věci. 
Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li 
nebezpečí z prodlení. Vzniknou-li nájemci takovou činností pronajímatele obtíže, 
které nejsou jen nepodstatné, má právo na slevu z nájemného, 

6.3.9. předložit pronajímateli kopii pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu a 
toto pojištění udržovat po celou dobu trvání nájmu v platnosti, 

6.3.10. dodržovat veškeré požární, bezpečností, ekologické, hygienické a další předpisy 
týkající se provozování věci nemovité a hradit případné sankce udělené příslušnými 
státními a správními orgány 

6.3.11. zajišťovat na svůj náklad úklid chodníku a přilehlého pozemku bezprostředně 
souvisejícího s předmětem nájmu, povinný rozsah úklidu je specifikován zákresem 
v příloze č. 2  

6.3.12. hradit veškeré poplatky související s provozováním nájmu věci nemovité  

6.3.13. umožnit po oznámení pronajímateli kontrolu věci nemovité   

6.4. Účastníci sjednali pro zajištění komunikace ve všech záležitostech smlouvy následující 
kontaktní osoby: 

6.4.1. kontaktní osoba pronajímatele: paní Eva Síťařová – referentka nebytových prostor, 
tel.: 281021477, pan Karel Nývlt – technik, tel.: 281021463, 721528510  

6.4.2. kontaktní osoba nájemce: paní Erika Hochmanová, tel.: 722564352.   



6.4.3. e-mailová korespondence se považuje za doručenou, je-li na ní do dvou pracovních 
dnů druhou stranou reagováno e-mailovou odpovědí, v případě, že k tomuto 
nedojde, musí být zaslána doporučeně či předána osobně 

6.5. Nájemce odpovídá za všechny škody, které způsobí na nemovité věci včetně škod, které 
způsobí jiné osoby. Takové škody je nájemce povinen na svůj náklad napravit formou uvedení 
do původního stavu, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

6.6. Nájemce je oprávněn: 

6.6.1. oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu nemovité věci, kterou je povinen 
odstranit pronajímatel a ten tak neučiní bez zbytečného odkladu, takže nájemce 
může nemovitou věc užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z 
nájemného nebo může sám provést opravu a požadovat po pronajímateli náhradu 
účelně vynaložených nákladů. V případě, že vada bude zásadním způsobem stěžovat 
užívání nebo ho znemožní zcela, má nájemce právo na prominutí nájemného nebo 
může nájem vypovědět bez výpovědní doby.  

6.6.2. trvá-li oprava vzhledem k době nájmu déle než jeden měsíc nebo ztěžuje-li oprava 
užívání nemovité věci nad míru obvyklou, má nájemce právo na slevu z nájemného 
podle doby opravy a jejího rozsahu 

6.6.3. v případě, že nájemce ohrozí v jeho nájemním právu třetí osoba nebo způsobí-li třetí 
osoba nájemci porušením nájemního práva újmu, může se ochrany domáhat nájemce 
sám,  

6.6.4. nájemce má právo provést změnu na věci nemovité jen s předchozím písemným 
souhlasem pronajímatele, a to na svůj náklad. Pokud však dojde změnou nemovité 
věci k jejímu zhodnocení, je povinen se pronajímatel s nájemcem vyrovnat při 
skončení nájmu podle míry zhodnocení. Nájemce není oprávněn bez předchozího 
písemného souhlasu pronajímatele provádět v pronajaté nemovité věci jakékoliv 
stavební úpravy. Provede-li však nájemce změnu nemovité věci bez předchozího 
souhlasu pronajímatele, je povinen ji uvést do původního stavu, jakmile ho o to 
pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu. Neuvede-li nájemce na 
žádost pronajímatele nemovitou věc do původního stavu, může pronajímatel nájem 
vypovědět bez výpovědní doby, a požadovat veškeré náklady vynaložené na uvedení 
nemovité věci do původního stavu. 

7. Podnájem 
7.1. Pronajímatel uděluje nájemci předběžný souhlas se zřízením užívacího práva k věci nemovité 

třetí osobě.  

7.2. Umožní-li nájemce užívat nemovitou věc třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této 
osoby stejně, jako kdyby nemovitou věc užíval sám.  

8. Skončení nájmu 
8.1. Nájem zanikne zejména uplynutím doby specifikované v článku 4. této smlouvy nebo může 

být ukončen dohodou účastníků. 

8.2. Při odevzdání nemovité věci je nájemce oprávněn oddělit si a vzít si vše, co do nemovité věci 
vložil nebo na ni vnesl vlastním nákladem, je-li to možné a nezhorší-li se tím podstata 
nemovité věci nebo neztíží-li se tím nepřiměřeně jejich užívání. 

8.3. Zanikne-li věc nemovitá během doby nájmu, nájem skončí. 



8.4. Zanikne-li věc nemovitá během doby nájmu zčásti, má nájemce právo buď na přiměřenou 
slevu z nájemného, anebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby. 

8.5. Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhému účastníkovi. Tříměsíční 
výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď 
došla druhému účastníkovi.  

8.6. Nájemce může vypovědět nájem pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 2308 písm. a) až 
c) občanského zákoníku, je přitom povinen uvést výpovědní důvod ve výpovědi. 

8.7. Pronajímatel může vypovědět nájem pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 2309 písm. a) 
a b) občanského zákoníku, je přitom též povinen uvést výpovědní důvod ve výpovědi.  

8.8. Nájemce je povinen odevzdat nemovitou věc pronajímateli v den, kdy nájem končí. Nemovitá 
věc je odevzdána, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do věci 
nemovité a v jejím užívání.  

8.9. Pronajímatel má právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce 
bez zbytečného odkladu nemovitou věc odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od 
skončení nájmu, pokud nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem, tedy 
zejména pokud  

8.9.1. nezaplatil-li nájemné za dobu alespoň tří měsíců,  

8.9.2. poškozuje-li nemovitou věc závažným nebo nenapravitelným způsobem,  

8.9.3. způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které 
v objektu bydlí nebo v něm užívají nebytové prostory, 

8.10. Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy 
povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době 
odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží. 

8.11. Vypovídaný účastník má právo do uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy jí byla výpověď 
doručena, vznést proti výpovědi námitky v písemné formě. Nevznese-li je včas, právo žádat 
přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem zanikne. Vznese-li vypovídaný účastník námitky 
včas, ale vypovídající účastník do jednoho měsíce ode dne, kdy jí námitky byly doručeny, 
nevezme svoji výpověď zpět, má vypovídaný účastník právo žádat soud o přezkoumání 
oprávněnosti výpovědi, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro 
zpětvzetí výpovědi. 

8.12. Nájemce je povinen odevzdat nemovitou věc ve stavu, v jakém ji převzal, nehledě na běžné 
opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel, a to 
formou písemného předávacího protokolu. 

8.13. Nájemce je povinen odstranit na  nemovité věci změny, které provedl bez souhlasu 
pronajímatele, a uvést nemovitou věc do původního stavu, nedohodnou-li se účastníci jinak. 

8.14. Zařízení a předměty upevněné ve zdech, podlaze a stropu, které nelze odstranit bez 
nepřiměřeného snížení hodnoty nebo bez poškození věci nemovité, přecházejí upevněním 
nebo vložením do vlastnictví pronajímatele. Nájemce má právo žádat, aby se s ním 
pronajímatel bez zbytečného odkladu vyrovnal; to neplatí o tom, co nájemce provedl bez 
souhlasu pronajímatele. Vyrovnání je splatné nejpozději ke dni skončení nájmu. 

8.15. Pronajímatel má právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného, neodevzdá-li nájemce věc 
nemovitou pronajímateli v den skončení nájmu až do dne, kdy nájemce pronajímateli 
nemovitou věc skutečně odevzdá. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu 
ve výši 1% z posledně stanovené měsíční platby za nájem za každý den prodlení s vyklizením 
předmětu nájmu. 



8.16. Zůstane-li ve věci nemovité věc, o které lze mít za to, že patří nájemci, postará se 
pronajímatel o věc ve prospěch nájemce a na jeho účet. Nepřevezme-li nájemce tuto věc bez 
zbytečného odkladu, vzniká pronajímateli právo věc po předchozím upozornění nájemce na 
jeho účet vhodným způsobem prodat poté, co poskytne dodatečnou přiměřenou lhůtu k 
převzetí. To neplatí, jedná-li se o věc, kterou nájemce zjevně opustil. 

8.17. Vyklidí-li nájemce nemovitou věc v souladu s výpovědí, považuje se výpověď za platnou a 
přijatou nájemcem bez námitek.  

9. Firemní štít 
9.1. Pronajímatel uděluje nájemci předběžný souhlas, aby opatřil nemovitou věc v přiměřeném 

rozsahu štítem, návěstím či podobným znamením (dále jen „štít“); provedení štítu podléhá 
písemnému schválení pronajímatele. Současný stav je pronajímateli znám a akceptuje jej. 

9.2. Při skončení nájmu je nájemce povinen veškerá znamení odstranit a uvést dotčenou část 
nemovité věci do původního stavu. Pro případ porušení této nájemcovy povinnosti sjednávají 
účastníci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení s 
odstraněním štítu.  

10. Převod nájmu nemovité věci 
10.1. Nájemce může převést nájem v souvislosti s převodem své činnosti, jíž bude nemovitá věc 

specifikovaná v čl. 3. odst. 3.1. této smlouvy sloužit, jen s předchozím písemným souhlasem 
pronajímatele.  

11. Závěrečná ustanovení  
11.1. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s 

uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli 
mu, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

11.2. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy. Smlouva nabývá 
platnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky a účinnosti dnem 1.8.2015. 

11.3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze 
toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, 
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.  

11.4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou účastníků ve formě číslovaných 
dodatků.  

11.5. Účastníci výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 
(CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího 
uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy. Účastníci prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského 
zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

11.6. Tato smlouva je uzavřena v pěti vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží nájemce, dvě 
vyhotovení Správa majetku Praha 14, a.s. a dvě vyhotovení Městská část Praha 14. 

  



V Praze dne: 
 
 
                                    za pronajímatele:               za nájemce: 
 
 
                   ........................................................                      ………................................................. 
                          Vladimír Mitáš                                                Erika Hochmanová                                                        
                  ředitel SMP-14, a.s.                                              jednatelka HOCHER, s.r.o.  

 
 
Příloha č. 1)  platební kalendář 
              č. 2)  situační plánek nemovité věci včetně specifikace rozsahu úklidu pozemku  
              č. 3)  usnesení Rady m. č. Praha 14   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 447/RMČ/2015 
 

k revokaci usnesení č. 320/RMČ/2015 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části 
pozemku parc. č. 2578/3, k. ú. Kyje 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. r e v o k u j e 
 

usnesení č. 320/RMČ/2015 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku 
parc. č. 2578/3, k. ú. Kyje se společností Ekospol a.s., se sídlem Dukelských hrdinů 19, 
Praha 7 
  

II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
zajistit seznámení spol. Ekospol a. s. s rozhodnutím Rady MČ Praha 14 
    

                                 
T: 14. 8. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 448/RMČ/2015 
 

k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu NN do pozemků 
parc. č. 2575/402, parc. č. 2575/403, parc. č. 2575/436 a PK 291/1, k. ú. Kyje 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í 
 

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu NN do pozemků 
parc. č. 2575/402, parc. č. 2575/403, parc. č. 2575/436 a PK 291/1, k. ú. Kyje se 
společností PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5 

  
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu NN do pozemků 
parc. č. 2575/402, parc. č. 2575/403, parc. č. 2575/436 a PK 291/1, k. ú. Kyje se 
společností PREdistribuce, a. s.  

                                 
T: 30. 9. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
17. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 3. 8. 2015 
 

č. 449/RMČ/2015 
 

k udělení souhlasu s uvedením objektu MŠ Zelenečská 500, Praha 9, jako sídla spolku 
pro zápis do evidence 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í 
 

s uvedením objektu Mateřské školy Zelenečská 500, Praha 9, umístěného na pozemku 
parc. č. 1072/86 v katastrálním území Hloubětín, jako sídla spolku Klub rodičů při 
MŠ Praha 9 – Hloubětín, z. s. 

 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
sdělit stanovisko Rady městské části Praha 14 spolku Klub rodičů při MŠ Praha 9 – 
Hloubětín, z. s. 
                                  

T: 17. 8. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Ilona Picková 
zástupkyně starosty městské části Praha 14             zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 
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