
Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 51/RMČ/2016 
 

 k návrhu odpovědi na námitku proti zadávacím podmínkám podlimitní veřejné 
zakázky „Poskytování právních služeb“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

odpověď na námitku proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Poskytování 
právních služeb“  dle ust. § 110 odst. 1 a násl. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
  

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

 
zajistit odeslání odpovědi  na námitku proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky 
„Poskytování právních služeb“  dle ust. § 110 odst. 1 a násl. zák. č. 137/2006 Sb.,                  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
                                   

T: 11. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 52/RMČ/2016 
 

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: 29. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce 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 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 53/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

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

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 na dobu určitou  
1 rok 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 2 + 1 v  č. p. 813,              
ul. Maňákova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok    

                                 
 

T: 14. 3. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce 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 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 54/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, 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. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu 
určitou  1 rok 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. 754,              
ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok    

                                 
 

T: 15. 3. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce 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 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 55/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 767, ul. Rochovská, 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. 767, ul. Rochovská, 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. 767,              
ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou 2 roky    

                                 
 

T: 5. 3. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce 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 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 56/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1135, ul. Ronešova, 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. 1135, ul. Ronešova, Praha 9 na dobu 
neurčitou 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. 1135,              
ul. Ronešova, Praha 9 na dobu neurčitou     

                                 
 

T: 28. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce 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 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 57/RMČ/2016 
 

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu                   
o velikosti  3 + 1 v  č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části 

Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího 
___________________________________________________________________________ 

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

s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti   
3 + 1 v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9, za podmínky vrácení stávajícího bytu, na dobu 
určitou  do 31. 8. 2017 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 

 
zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní 
společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu                  
o velikosti 3 + 1 v  č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9 na dobu určitou do 31. 8. 2017, za 
podmínky vrácení bytu stávajícího                                 

 
T: 30. 4. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce 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 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 58/RMČ/2016 
 

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu                   
o velikosti  3 + 1 v  č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části 

Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího 
___________________________________________________________________________ 

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

s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti   
3 + 1 v č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9, za podmínky vrácení stávajícího bytu, na dobu 
neurčitou 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 

 
zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní 
společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu                  
o velikosti 3 + 1 v  č. p. 813, Maňákova ul., Praha 9 na dobu neurčitou, za podmínky 
vrácení bytu stávajícího                                 

 
T: 30. 4. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce 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 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 59/RMČ/2016 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce 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 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 60/RMČ/2016 
 

k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti 
vyplývající z nájmu dle § 2288, odstavec 1), písmeno a) zákona Občanský zákoník                    

___________________________________________________________________________ 
 

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

podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu dle            
§ 2288, odstavec 1), písmeno a) zákona Občanský zákoník dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení – pouze v tiskové podobě 
                   

II.     p o v ě ř u j e 
         Bc. Radka Vondru, starostu městské části Praha 14 

 
podáním výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu dle 
§ 2288, odstavec 1), písmeno a) zákona Občanský zákoník, to vše dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení – pouze v tiskové podobě                                 

 
T: 29. 2. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce 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 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 61/RMČ/2016 
 

k návrhu na uplatnění inflace nájemného v bytech pro rok 2016                        
___________________________________________________________________________ 

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

úpravu nájemného o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru                       
12 měsíců předposledního kalendářního roku zveřejněnou Českým statistickým úřadem 
ze dne 12. 1. 2016 v bytech, ve kterých lze uplatnit inflaci od 1. 4. 2016 
                   

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

 
informovat ředitele obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o schválení 
návrhu na úpravu nájemného o míru inflace v bytech, ve kterých lze uplatnit inflaci od 
1. 4. 2016 
                                 

T: ihned 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce 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 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 62/RMČ/2016 
 

k návrhu na zrušení záměru na změnu nájemce a uzavření nájemní smlouvy 
s nástupnickou společností Ability Gastro s.r.o. na užívání prostor sloužící k podnikání       
v objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9 a části venkovní terasy na části pozemku 
parc. č. 45/1 a části pozemku parc. č. 2717/3 v k. ú. Kyje a na změnu doby nájmu pro 

část venkovní terasy                                                                     
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. r u š í 
 

záměr na změnu nájemce a uzavření nájemní smlouvy s nástupnickou společností 
Ability Gastro s.r.o. na užívání prostor sloužící k podnikání o celkové výměře 637,53 m2 
v suterénu, v přízemí, v 1. patře a v podkroví objektu č. p. 47, ul. Šimanovská, Praha 9            
a části venkovní terasy na ploše o výměře 50 m2 na části pozemku parc. číslo 45/1                  
a části pozemku parc. číslo 2717/3 v k. ú. Kyje před objektem č. p. 47 ul. Šimanovská, 
Praha 9 a zároveň na změnu doby nájmu pro část venkovní terasy, zveřejněného 
v termínu od 5. 1. 2016 do 20. 1. 2016  

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

 

informovat nájemce a účastníky předmětného řízení prostřednictvím Vladimíra Mitáše, 
ředitele obchodní společnosti Správa majetku Praha 14 a.s., o zrušení  záměru na změnu 
nájemce a uzavření nájemní smlouvy s nástupnickou společností Ability Gastro s.r.o.              
na užívání prostor sloužící k podnikání a části venkovní terasy v objektu č. p. 47                     
ul. Šimanovská, Praha 9 a zároveň na změnu doby nájmu pro část venkovní terasy 

                                
T: 29. 2. 2016 

 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce 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 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 63/RMČ/2016 
 

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 3                    
o velikosti 1 + 0 do podnájmu v č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9                        

___________________________________________________________________________ 
 

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

s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu  o velikosti 
1 + 0 do podnájmu, v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou od                   
10. 2. 2016 do 10. 5. 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 

 
zajistit uzavření podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most, s. r. o. a budoucími 
podnájemci na užívání bytu č. 3  o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, 
Praha 9 na dobu určitou od 10. 2. 2016 do 10. 5. 2016 
                                 

T: 15. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                          Ing. Břetislav Vodák 
starosta 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 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 64/RMČ/2016 
 

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: 15. 2. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                           Ing. Břetislav Vodák 
starosta 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 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 65/RMČ/2016 
 

k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9   
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. d o p o r u č u j e 
 

volbu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení   

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

 
zajistit na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 provedení volby 
kandidátky dle přílohy č. 1   

 
 

T: 1. 3. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   OSO 



PŘÍLOHA  č. 1 
 
 

 
SEZNAM KANDIDÁTŮ NA FUNKCI PŘÍSEDÍCÍCH 

OBVODNÍHO SOUDU PRO PRAHU 9 
 

 
 
 
 
Ing. Bc. Dana Hetzlová - zaměstnání:       Městská policie hl. m. Prahy, 
                                                                     ředitelka Obvodního ředitelství Praha 14                                         
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost: Mgr. Jiří Kryštof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 66/RMČ/2016 
 

k návrhu na účast zástupkyně starosty na akci „Strategické a projektové řízení                        
v podmínkách výkonu MA21 - workshop Opava“   

___________________________________________________________________________ 
 

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

účast zástupkyně starosty Ing. Pickové na akci „Strategické a projektové řízení                       
v podmínkách výkonu MA21“ v Opavě ve dnech 11. - 12. 2. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       OHS 
Na vědomí:   OHS 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 67/RMČ/2016 
 

ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2015                                     
___________________________________________________________________________ 

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

 
zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2015 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 

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

předložit zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2015 
Zastupitelstvu městské části Praha 14 
     

T: 1. 3. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   KS  



 
příloha č. 1 

Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2015 

 

1. V předmětném období se konalo 11 řádných  a 2 mimořádná jednání Rady městské části Praha 14   

2. Účast jednotlivých členů rady na jednáních dokladuje následující přehled: 

  

Ing. Ilona Picková -  12 

Mgr. Irena Kolmanová -  12 

Bc. Radek Vondra -  11 

Ing. Břetislav Vodák -  11 

Jiří Zajac -  11 

Ing. Mgr. Lucie Svobodová -  11 

Ing. Petr Hukal -  11 

Josef Kutmon -  10 

Jan Hron -   9 

          

Všechny neúčasti členů rady na jednáních byly řádně omluveny. 
 

3. Rada projednala a přijala usnesení k: 

 92 materiálům Správy majetku Praha 14, a. s. (SMP 14)  

 46     materiálům odboru řízení ekonomiky a školství (OŘEŠ) 

 41 materiálům odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)    

 40 materiálům odboru správy majetku (OSM)  

 37 materiálům odboru investičního (OI)  

 31     materiálům odboru kancelář starosty (KS) 

 17 materiálům odboru právních a kontrolních činností (OPKČ) 

   8  materiálům odboru kancelář tajemníka (KT)   

7 materiálům odboru hospodářské správy (OHS) 

     7 materiálům členů rady 

   4  materiálům odboru dopravy a ochrany prostředí (ODOP)  

   2 materiálům odboru občanskosprávního (OSO) 

  

Největší počet usnesení byl přijat k materiálům majetkové povahy. Usnesení jsou k dispozici v písemné 

podobě v Kanceláři starosty a v elektronické podobě na webových stránkách radnice www.praha14.cz. 

 

4. Celkový počet přijatých usnesení je 332.  

 
 



5. V průběhu II. pololetí 2015 se rada pravidelně seznamovala s výstupy z komisí rady a výborů  

zastupitelstva  prostřednictvím zápisů z jejich jednání. Tyto podklady standardně použila jako podklad 

pro vlastní rozhodování. Všechny výstupy z jednání komisí rady a výborů zastupitelstva, které 

směřovaly k radě jsou ve formě zápisů k dispozici v Kanceláři starosty. Komise a výbory mají možnost 

umisťovat zápisy z jednání na webu městské části Praha 14. 
 

6.  Ve druhém pololetí roku 2015 nebyly podány žádné podněty občanů formou petice.  

  
7.  Ustanovení § 102 zák. 131/2000 Sb., O hlavním městě Praze (pozastavení platnosti usnesení)      

 starosta městské části v daném období neuplatnil 

 
8.   Ve druhém pololetí roku 2015 se rada v oblasti územního rozvoje mj. vyjádřila k návrhu změny 
č. Z 2832/00 územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy k oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., 
koncepce „Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy pro období 2016 - 2025“;       
k oznámení dle zákona  č. 100/2001, Sb., o posuzování vlivů  na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ01 – Praha“;                            
k  podnětu na úpravu hranic funkční využití území mezi kategoriemi LR na PZO pozemků parc. č. 
1354/1 - 30, parc. č. 1358/5,6 a další v k.ú. Hloubětín v zahrádkářské osadě ZO Českého 
zahrádkářského svazu, organizace 55, Kbelská ev. 336; k hromadnému podnětu na změnu územního 
plánu SÚ hl. m. Prahy pozemků  v k. ú. Kyje oblasti vymezené ulicemi Branská - Bodláková -                     
Za Černým mostem - Lužní z funkční plochy ZMK, PZO/OV-B a plochy PS/OV-B na plochu OB-B; 
k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby „Parkovací dům Černý Most III, P+R“;  
k dokumentaci na umístění stavby „Bytový dům Herdovská“ na pozemku č. parc.  892/6 a 894/2 
kat.území Kyje, ul. Herdovská; k dokumentaci na umístění stavby „Bytový dům Lehovec“; 
k dokumentaci na umístění stavby „Obytná lokalita Černý Most“ ; k řešení stanic Hloubětín a Černý 
Most  metra trasy B v rámci dokumentu „veřejný prostor a jeho potenciál u stanic metra“; k 
rekolaudaci 11 garážových stání v objektu č. 6 projektu „Park Hloubětín“ na zázemí pro obsluhu 
parkingu a pro sportovní centrum  se vzorkovnou a opravnou kol.  
                                                               
 
V  oblasti sociální rada mj.  předložila zastupitelstvu návrh na přidělení dotací v oblasti „Příspěvek 
na zajištění služby“ a návrh na podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 
2016; dále rada schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 
2016“ v rámci vyhlášeného dotačního řízení hl. m. Prahy „Programy podpory aktivit integrace cizinců 
na území hl. m. Prahy pro rok 2016“ a podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu prevence 
kriminality na rok 2016. 
            
V oblasti školství mj. souhlasila s navýšením  kapacity školní družiny z 90 žáků na 120 žáků od 
školního roku 2015/2016 v Základní škole, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16 a uskutečnila  konkurzní 
řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006.  
 
Dále rada uskutečnila zadávací řízení: 
 
-  k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců 

zařazených   do Úřadu městské části Praha 14 a další související služby “ 
 
- k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Odvodnění areálových zpevněných ploch u 

pavilonu 1. stupně ZŠ Chvaletická“ 
 
- k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Sportovní a volnočasové zařízení Plechárna 

– vnitřní úpravy objektu“ 
 
- k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Projekční práce na rekonstrukci komunikací 

v starých oblasti Kyjí“ 



 
- k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Zajištění odborné psychologické pomoci formou 

komplexní činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů“ 

 
- k veřejné zakázce na dodávky „Vybavení budov ZŠ, MŠ a Úřadu  městské části Praha 14 výpočetní 

technikou“ realizované v zjednodušeném podlimitním řízení 
 
- k veřejné zakázce „Upgrade ICT infrastruktury městské části Praha 14“ realizované v 

zjednodušeném podlimitním řízení  
 
 
Předložila zastupitelstvu Vyhodnocení „10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2014 – 2015“; Zprávu 
o participaci veřejnosti v roce 2015; Zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské 
části Praha 14 v roce 2015; návrh aktualizace „10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2015 – 2016“ 
a návrh Plánu zlepšování MA21 pro rok 2016; návrh na vyhlášení dotačního programu v oblasti 2 - 
sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ – místní Agendy 21 a podpora činnosti 
tělovýchovných zařízení a dotačního programu v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“. Informaci             
o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 
za 1. - 3. čtvrtletí roku 2015; 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 
na rok 2015; návrh Pravidel rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 
na rok 2016 a návrh rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí roku 2016 a každé další čtvrtletí roku 
2016. Předložila zastupitelstvu zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za  I. pololetí roku 2015; 
návrh na schválení postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného 
městské části Praha 14, znění vzorového návrhu všem oprávněným nájemcům k odkoupení bytové 
jednotky a vzorové smlouvy o složení zálohy na budoucí převod vlastnictví bytové jednotky a 
doporučila zastupitelstvu provedení volby přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9. 
 
Dále se rada vyjádřila k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se stanovuje zóna s omezením 
provozu silničních a motorových vozidel na území hl. m. Prahy; k návrhu obecně závazné vyhlášky 
hlavního města Prahy, o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území 
hl.m.Prahy a k návrhu novely Pražských stavebních předpisů.                                                 
Seznámila se s výsledky kontroly výkonu přenesené působnosti městské části  na úseku sociálně - 
právní ochrany dětí a kontroly výkonu státní správy na úseku přestupkové agendy a na úseku 
zdravotnictví. Schválila  plán  zimní údržby místních komunikací na období 1. 11. 2015 - 31. 3. 2016; 
projednala plnění akčního plánu rozvoje dětských hřišť a sportovišť za rok 2015 a  zajistila konání 
farmářských trhů v průběhu roku 2016 
 
 
 
9.    K hlavním úkolům na následující období patří: 

 
- zpracování návrhu rozpočtu městské části Praha 14 pro rok 2016 k projednání 

Zastupitelstvem m.č. Praha 14 
 
- odprodej bytů do osobního vlastnictví - projednávání s uživateli vybraných objektů 

 
- příprava investičních záměrů k realizaci v roce 2016 

 
- příprava projektové dokumentace pro provedení stavby „Komunitní centrum Hloubětínská 

55“ 
 

- zpracování projektových žádostí pro výzvy z operačních programů EU s datem podání                    
v I. pololetí 2016 

 
- posouzení návrhu zřízení zón placeného stání na území m.č.Praha 14 

 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 68/RMČ/2016 
 

k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 
___________________________________________________________________________ 

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

 
      informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 ke dni 4. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       nositel úkolu 
Na vědomí:   nositelé úkolů 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 69/RMČ/2016 
 

k návrhu na jmenování člena komise územního rozvoje a životního prostředí  
___________________________________________________________________________ 

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

rezignaci Tomáše Novotného na post člena komise územního rozvoje a životního 
prostředí 

 
II. j m e n u j e 
 

Ing. Veroniku Bušovou členkou komise územního rozvoje a životního prostředí 
 
III.    u k l á d á 
         Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14 

 
informovat člena komise o jeho jmenování 
                                    

T: 16. 2. 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   KS, KT - PO, tajemník komise 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 70/RMČ/2016 
 

vyjádření MČ Praha 14 ke zveřejněnému návrhu koncepce „Územní energetická 
koncepce hl. m. Prahy 2013-2033 (aktualizace 2014)“ včetně vyhodnocení vlivů 

této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví   
___________________________________________________________________________ 

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

návrh koncepce „Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013-2033 (aktualizace 
2014)“   
 
- vypořádání připomínek MČ Praha 14 hodnotitelem SEA 

 

- vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví  
 
-  že před realizací jednotlivých záměrů,  v tomto případě  „rozšíření zpracování 

odpadů ZEVO Malešice“,  bude  probíhat samostatné podrobné hodnocení vlivu 
těchto záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci procesů EIA  

 
- že hodnocení vlivu dopravy a jejího vývoje na veřejné zdraví bude provedeno 

samostatně v rámci procesu přípravy a schvalování dopravní koncepce hl. m. Prahy 
 
- že budou plněna navržená plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo 

kompenzaci všech závažných negativních vlivů na životní prostředí vyplývajících 
z provedení koncepce uvedená v kap. 7 vyhodnocení vlivů této koncepce dle zák.         
č. 100/2001 Sb. 

 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta 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 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 71/RMČ/2016 
 

Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2016      
___________________________________________________________________________ 

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

 1. s návrhem rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2016 dle přílohy č. 1 
 

 s objemem příjmů                                                                       270.789,40  tis.  Kč 
   s objemem výdajů                                                                       314.491,30  tis.  Kč 
   běžné výdaje                                                                               217.687,30  tis.  Kč 
   kapitálové výdaje                                                                          96.804,00  tis.  Kč 
      financování                                                                                    43.701,90  tis.  Kč 

 

 2. s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části 
Praha 14 na rok 2016 dle přílohy č. 2 

 

 3. s limitem objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 57.850 tis. Kč 
 

 4. s rozpočtovým výhledem do roku 2021 dle přílohy č. 3 
 
 

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

předložit materiál Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2016 na zasedání 
Zastupitelstva městské části Praha 14  

T: 1. 3. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Bc. Radek Vondra                                                       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace 



DAŇOVÉ   PŘÍJMY                                                                Příloha č. 1

  v tis. Kč

Text 
Schválený rozpočet na 

rok 2015 
Návrh rozpočtu na rok 

2016 

Správní poplatky 3 980,00 4 180,00

Místní poplatky 5 620,00 5 740,00

Daň z nemovitých  věcí 23 000,00 25 000,00

Daňové příjmy celkem 32 600,00 34 920,00

  

NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY 

  v tis. Kč

Text 
Schválený rozpočet na 

rok 2015 
Návrh rozpočtu na rok 

2016 

Přijaté sankční platby 775,00 705,00

Příjmy z úroků 500,00 500,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 34,00 24,00

Ostatní nedaňové příjmy 500,00 570,00

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a 
podobných subjektů 0,00 1 750,00

Nedaňové příjmy celkem 1 809,00 3 549,00

  

PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy 

  v tis. Kč

  
Schválený rozpočet na 

rok 2015 
Návrh rozpočtu na rok 

2016 

Finanční vztah ze státního rozpočtu 26 134,00 26 675,00

Finanční vztah z rozpočtu HMP 127 631,00 138 765,00

Přijaté transfery  celkem 153 765,00 165 440,00

  

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 

  v tis. Kč

Text 
Schválený rozpočet na 

rok 2015 
Návrh rozpočtu na rok 

2016 

Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti 66 880,40 66 880,40

  

 
REKAPITULACE PŘÍJMŮ 

  v tis. Kč

Text 
Schválený rozpočet na 

rok 2015 
Návrh rozpočtu na rok 2016 

Daňové příjmy 32 600,00 34 920,00

Nedaňové příjmy 1 809,00 3 549,00

Transfery 153 765,00 165 440,00

Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti 66 880,40 66 880,40

Příjmy celkem 255 054,40 270 789,40



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE 

    

   v tis. Kč 

01 - Odbor hospodářské správy  
Schválený 

rozpočet na rok 
2015 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2016 
ODD. § 

Vnitřní obchod 450,00 450,00 2141 

Sběr a svoz komunálních odpadů 500,00 350,00 3722 

Denní stacionáře a centra denních služeb 20,00 50,00 4356 

Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 30,00 30,00 5269 

Činnost místní správy  18 030,00 17 855,00 6171 

C E L K E M 19 030,00 18 735,00   

   

  

   v tis. Kč 

02 - Kancelář starosty 
Schválený 

rozpočet na rok 
2015 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2016 
ODD. § 

Vnitřní obchod 20,00 20,00 2141 

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  3 400,00 3 400,00 3349 

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 762,50 796,50 3399 

Ostatní tělovýchovná činnost  150,00 154,00 3419 

Využití volného času dětí a mládeže 6,00 6,00 3421 

Ostatní zájmová činnost 56,00 11,00 3429 

Ostatní činnosti ve zdravotnictví  10,00 13,00 3599 

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  400,00 400,00 3639 

Chráněné části přírody 20,00 20,00 3742 

Ekologická výchova a osvěta 21,00 90,00 3792 

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5,00 8,00 4342 

Dotace MČ - Oblast 2 - kultura a umělecká činnost 0,00 200,00 3319 

Dotace MČ - Oblast 2 - sport, tělovýchova, volný čas a podpora 
Zdravé MČ - místní Agenda  21 

0,00 800,00 3419 

Dotace MČ - Oblast 2 - podpora činnosti tělovýchovných zařízení 0,00 600,00 3419 

Činnost místní správy  1 387,50 1 295,50 6171 

C E L K E M 6 238,00 7 814,00   

  

  



   v tis. Kč 

03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Schválený 

rozpočet na rok 
2015 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2016 
ODD. § 

Základní školy - primární prevence na ZŠ 200,00 200,00 3113 

Využití volného času dětí a mládeže  10,00 10,00 3421 

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 650,00 650,00 3541 

Ostatní činnost ve zdravotnictví 310,00 310,00 3599 

Pohřebnictví - sociální pohřby 50,00 50,00 3632 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1,00 1,00 4324 

Ostatní sociální péče a  pomoc dětem a mládeži 10,00 10,00 4329 

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 40,00 40,00 4342 

Osobní  asistence, pečov. služba a podpora samostat.  bydlení 2 800,00 2 800,00 4351 

Osobní  asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného   
bydlení - návratná finanční  výpomoc 

0,00 900,00 4351 

Denní stacionáře a centra denních služeb  400,00 450,00 4356 

Denní stacionáře a centra denních služeb - návratná finanční 
výpomoc 

0,00 350,00 4356 

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 30,00 30,00 4359 

Raná péče a sociálně  aktivizační služby pro rodiny s dětmi 300,00 300,00 4371 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - návratná finanční výpomoc 0,00 500,00 4375 

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 40,00 40,00 4379 

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 60,00 60,00 4399 

Činnost místní správy - nespecifikované rezervy 250,00 250,00 6171 

Dotace MČ - Oblast 1 - Sociální a návazné služby  0,00 1 924,00 6171 

Dotace MČ - Oblast 1 - Příspěvek na zajištění služby 0,00 400,00 6171 

C E L K E M 5 151,00 9 275,00   

    

    

   v tis. Kč 

  

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství  
Schválený 

rozpočet na rok 
2015 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2016 

ODD. § 

Granty - MČ - podpora sportovních a volnočas.  aktivit a MA 21  600,00 0,00 6171 

Granty - MČ - podpora kultury a umění 200,00 0,00 6171 

Granty - MČ pro oblast sociálních a návazných služeb  2 000,00 0,00 6171 

Granty - MČ pro oblast příspěvku na zajištění služby 300,00 0,00 6171 

Granty - MČ pro oblast podpory provozu a údržby sportovišť 600,00 0,00 6171 

Činnost místní správy - nespecifikované rezervy 700,00 700,00 6171 

Činnost místní správy - služby pošt 800,00 760,00 6171 

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 90,00 130,00 6310 

C E L K E M 5 290,00 1 590,00   



   

  
   v tis. Kč 

05 - Odbor investiční 
Schválený 

rozpočet na rok 
2015 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2016 
ODD. § 

Mateřské školy  270,00 350,00 3111 

Základní školy   200,00 330,00 3113 

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 544,80 334,80 3639 

C E L K E M 1 014,80 1 014,80   

  

    

   v tis. Kč 

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství 
Schválený 

rozpočet na rok 
2015 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2016 
ODD. § 

MŠ Bobkova 2 501,00 2 235,00 3111 

MŠ Gen. Janouška 1 051,80 855,30 3111 

MŠ Šebelova 1 976,40 1 899,50 3111 

MŠ Vybíralova 968 1 676,70 1 579,80 3111 

MŠ Chvaletická 1 551,00 1 770,50 3111 

MŠ Kostlivého 1 138,00 1 184,70 3111 

MŠ Paculova 1 242,20 1 243,60 3111 

MŠ Štolmířská 1 071,00 911,00 3111 

MŠ Vybíralova 967 915,90 893,80 3111 

MŠ Zelenečská 1 675,80 1 716,40 3111 

ZŠ Hloubětínská 4 329,50 4 009,50 3113 

ZŠ Chvaletická 5 096,00 5 059,60 3113 

ZŠ Gen. Janouška 6 525,70 5 545,10 3113 

ZŠ Bří Venclíků 3 770,20 3 734,10 3113 

ZŠ Vybíralova 6 369,00 5 948,60 3113 

ZŠ Šimanovská 3 074,00 3 197,00 3113 

MŠ ostatní  774,00 767,00 3111 

ZŠ ostatní 644,30 623,00 3113 

ZŠ - rezerva  375,00 200,00 3113 

MŠ - rezerva  376,10 200,00 3111 

C E L K E M 46 133,60 43 573,50   

    

    
   v tis. Kč 

07 - Kancelář tajemníka - oddělení informačních technologií  
Schválený 

rozpočet na rok 
2015 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2016 
ODD. § 

Činnost místní správy  8 227,40 8 227,40 6171 

C E L K E M 8 227,40 8 227,40   

  



   

   v tis. Kč 

08 - Odbor výstavby  
Schválený 

rozpočet na rok 
2015 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2016 
ODD. § 

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 200,00 180,00 3639 

Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního  rozvoje 100,00 80,00 3699 

C E L K E M     300,00 260,00   

  

  

  

  

  v  tis. Kč 

09 - Odbor právních a kontrolních činností   
Schválený 

rozpočet na rok 
2015 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2016 
ODD. § 

Činnost místní správy  270,00 270,00 6171 

C E L K E M 270,00 270,00   

  

  

  v tis. Kč 
    v tis. Kč 

10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí 
Schválený 

rozpočet na rok 
2015 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2016 
ODD. § 

Silnice 3 600,00 3 600,00 2212 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 350,00 2 350,00 2219 

Ostatní záležitosti v silniční dopravě 850,00 850,00 2229 

Využití volného času dětí a mládeže 800,00 750,00 3421 

Monitoring ochrany ovzduší 110,00 110,00 3716 

Sběr a svoz komunálních odpadů 1 450,00 1 760,00 3722 

Ochrana druhů a stanovišť 5,00 5,00 3741 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 15 000,00 17 300,00 3745 

Činnost místní správy  15,00 15,00 6171 

C E L K E M 24 180,00 26 740,00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

   v tis. Kč 

11 - Kancelář tajemníka  
Schválený 

rozpočet na rok 
2015 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2016 
ODD. § 

Ostat. záležitosti kultury, církví a sdělov. prostředků (MATRIKA) 26,00 26,00 3399 

Zastupitelstva obcí - mzdové náklady 6 230,00 6 422,80 6112 

Činnost místní správy - mzdové náklady - zaměstnanci 81 935,00 83 443,00 6171 

Činnost místní správy - školení, vzdělávání 800,00 800,00 6171 

Činnost místní správy -  nákup služeb, zdravotní  prohlídky 150,00 590,00 6171 

Činnost místní správy - Czech Point 60,00 55,00 6171 

Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály 50,00 50,00 6409 

C E L K E M 89 251,00 91 386,80   

  

   
v tis. Kč 

14 - Odbor správy majetku 
Schválený 

rozpočet na rok 
2015 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2016 
ODD. § 

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 570,00 414,80 3639 

Činnost místní správy 10,00 6,00 6171 

C E L K E M 580,00 420,80   

  

  

   v tis. Kč 

21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní 
Schválený 

rozpočet na rok 
2015 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2016 
ODD. § 

Zájmová činnost v kultuře (Mzdy,OON) 4 292,00 4 253,00 3392 

Zájmová činnost v kultuře (provoz) 3 908,00 4 127,00 3392 

C E L K E M 8 200,00 8 380,00   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



v tis. Kč

  
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

  

  

Schválený 
rozpočet na rok 

2015 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2016 

ODD. § 

Odbor investiční       

DPS Bojčenkova - projektová dokumentace 1 000,00 2 000,00 4356 

Komunitní centrum Hloubětínská - projektová dokumentace 2 000,00 3 000,00 3699 

Park Pilská II. etapa - projektová dokumentace + výstavba kavárny 0,00 6 000,00 3429 

Sportovní volnočasové zařízení Plechárna - vnitřní úpravy 1 700,00 3 200,00 3429 

Komunitní centrum Kardašovská - projektová dokumentace 0,00 600,00 3699 

Činnost místní správy-budova úřadu čp. 1072 - rekonstrukce výtahu 0,00 1 200,00 6171 

Zateplení a rekonstrukce  domu v ul. Vlčkova-projektová dokumentace 0,00 500,00 3699 

Cyklostezky/cyklotrasy 500,00 0,00 2219 

Revitalizace vnitrobloku Mochovská - projektová dokumentace 0,00 1 500,00 3699 

Revitalizace vnitrobloku Šebelova - projektová dokumentace 0,00 1 200,00 3699 

Broumarská - projektová dokumentace 0,00 500,00 3639 

Rekonstrukce a stavba chodníku (ul. Za Rokytkou + Hodějovská + pás 
pro cyklisty) - projektová dokumentace 0,00 500,00 2219 

Komunikace pro chodce a cyklisty v k.ú.Kyje (ul. Broumarská, 
Dobrovolného) - projektová dokumentace 0,00 400,00 2219 

Rekonstrukce komunikací - spolu s PSV vodovodní řad Metujská, 
Vajgarská 7 000,00 0,00 2212 

Komunikace k Rokytce - projektová dokumentace 500,00 0,00 2212 

Komunikace Za Školou - projektová dokumentace 500,00 0,00 2212 

Komunikace Za Rokytkou - projektová dokumentace 500,00 0,00 2212 

Komunikace Oborská - projektová dokumentace 0,00 150,00 2219 

Komunikace Staré Kyje - projektová dokumentace 0,00 700,00 2219 

Rekonstrukce a stavba chodníků (ul.Tálinská, Lednická, K Rokytce) -
projektová dokumentace 0,00 500,00 2219 

Točna Hostavice  0,00 3 500,00 2219 

MŠ Paculova - energetická úspora 7 500,00 0,00 3111 

MŠ Vybíralova 967,968,969-energetická úspora+ZTI (dva objekty) 27 000,00 0,00 3111 

ZŠ Chvaletická (Rochovská) - energetická úspora 3 500,00 0,00 3113 

MŠ Jahodnice 2 000,00 0,00 3111 

Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ MČ Praha 14 0,00 28 800,00 3111 

Výstavba tělocvičny ZŠ Šimanovská - projektová dokumentace 0,00 1 500,00 3113 

ZŠ Hloubětínská - (rekonstrukce střechy tělocvičny a kuchyňky) 0,00 2 000,00 3113 

ZŠ Šimanovská - (rekonstrukce střechy) 0,00 5 014,00 3113 

MŠ Paculova - (rekonstrukce jídelny) 0,00 4 000,00 3111 

MŠ Sadská (rekonstrukce zahrady) 0,00 1 600,00 3111 

Projektová příprava na školách 0,00 4 870,00 3113 

Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - navýšení kapacity 
kuchyně v MŠ Vybíralova 0,00 4 000,00 3111 

Spoluúčasti MČ Praha 14 na akcích ZŠ a MŠ  0,00 4 400,00 3111 

Park Pilská - Hostavice 22 000,00 0,00 3429 



Snížení energetické náročnosti-Plechárna-dofinancování 4 800,00 0,00 3429 

Rezerva kapitálových výdajů OI 1 700,00 2 000,00 6171 

Odbor dopravy a ochrany prostředí       

Dětské hřiště Jamská - projektová dokumentace 0,00 700,00 3421 

Park Jahodnice - projektová dokumentace 0,00 500,00 3429 

Revitalizace Centrálního parku Černý Most - projektová dokumentace 0,00 750,00 3745 

Revitalizace svahů Kardašovská - projektová dokumentace 0,00 1 200,00 3745 

Revitalizace - vyčištění pozemku nad "Bílým koněm" 0,00 2 000,00 3745 

Revitalizace břehu Kyjského rybníka 0,00 1 000,00 3745 

Parkourové hřiště Kpt. Stránského - k. ú. Černý Most 0,00 2 500,00 3429 

Zvýšený bezbariérový přechod pro pěší v ul. Lednická - projektová 
dokumentace 0,00 50,00 2219 

KT-OIT       

Rekonstrukce  1/4 kabeláže v objektech ÚMČ P14 (2. etapa) 0,00 250,00 6171 

Aktivní prvky (obměna 1/2 počtu) v objektech ÚMČ P14  (2.etapa) 0,00 550,00 6171 

Obnova vybavení serverovny do objektu ÚMČ P14 (2. etapa) 0,00 1 100,00 6171 

Mobilní aplikace pro občany  MČ Praha 14 0,00 700,00 6171 

Upgrade GINIS 0,00 950,00 6171 

Upgrade systému Datacentrum - implementace modulů 0,00 350,00 6171 

Licence Microsoft Datacentre Server - 2 ks 0,00 270,00 6171 

Licence na úložiště a zálohování 0,00 300,00 6171 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 82 200,00 96 804,00   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REKAPITULACE VÝDAJŮ 

  v tis. Kč

 

TEXT 
Schválený 

rozpočet na rok 
2015 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2016 

 

01 - Odbor hospodářské správy  19 030,00 18 735,00  

02 - Kancelář starosty 6 238,00 7 814,00  

03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 5 151,00 9 275,00  

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství 5 290,00 1 590,00  

05 - Odbor investiční 1 014,80 1 014,80  

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství 46 133,60 43 573,50  

07 - Kancelář tajemníka - oddělení informačních technologií  8 227,40 8 227,40  

08 - Odbor výstavby 300,00 260,00  

09 - Odbor právních a kontrolních činností 270,00 270,00  

10 - Odbor dopravy a ochrany  prostředí 24 180,00 26 740,00  

11 - Kancelář tajemníka 89 251,00 91 386,80  

14 - Odbor správy majetku 580,00 420,80  

21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní 8 200,00 8 380,00  

BĚŽNÉ VÝDAJE  213 865,80 217 687,30  

    

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 82 200,00 96 804,00  

    

VÝDAJE CELKEM 296 065,80 314 491,30  

    

FINANCOVÁNÍ 

    v tis. Kč

TEXT 
Schválený 

rozpočet na rok 
2015 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2016 
 

Fond zaměstnavatele -4 050,00 -4 050,00  

Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech - ZBÚ 10 500,00 0,00  

Zapojení FRR 34 561,40 47 751,90  

FINANCOVÁNÍ CELKEM 41 011,40 43 701,90  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

TEXT 
Schválený 

rozpočet na rok 
2015 

Návrh 
rozpočtu na 

rok 2016 

 

PŘÍJMY CELKEM 255 054,40 270 789,40  

       

VÝDAJE BĚŽNÉ 213 865,80 217 687,30  

VÝDAJE KAPITÁLOVÉ 82 200,00 96 804,00  

VÝDAJE CELKEM 296 065,80 314 491,30  

       

FINANCOVÁNÍ 41 011,40 43 701,90  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



Příloha č. 3     

Rozpočtový výhled MČ Praha 14 do roku 2021
v tis. Kč

Název položky Skut. 2011/* Skut.2012/* Skut.2013/* Skut.2014*/
Oček.skut.

2015 RV 2016 RV 2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021

Daňové příjmy - třída 1 42 839,35 30 725,32 33 083,96 35 262,39 33 986,33 34 920,00 34 900,00 34 900,00 34 900,00 34 900,00 34 900,00
Nedaňové příjmy - třída 2 7 612,33 8 826,40 2 332,62 4 742,80 4 994,74 3 549,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
Kapitálové příjmy  - třída 3 400,00 850,00 2 575,00 2 325,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vlastní příjmy  50 851,68 40 401,72 37 991,58 42 330,19 39 481,07 38 469,00 38 400,00 38 400,00 38 400,00 38 400,00 38 400,00

Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4 258 902,05 237 268,01 220 345,98 231 664,32 245 068,04 165 440,00 178 765,00 178 765,00 178 765,00 178 765,00 178 765,00                       
z toho ve SR:  FVz z rozpočtu  vlastního HMP 112 704,00 123 903,00 120 295,00 117 976,00 127 631,00 138 765,00 127 631,00 127 631,00 127 631,00 127 631,00 127 631,00
                         příspěvek na výkon státní správy 31 820,00 31 957,00 26 350,00 26 246,00 26 134,00 26 675,00 26 134,00 26 134,00 26 134,00 26 134,00 26 134,00
Transfery ze zahraničí 0,00 0,00 0,00 937,15 840,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatní transfery 12 185,35 12 976,89 48 700,98 21 053,72 24 422,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Převody z vlastních fondů hospodářské  činnosti 102 192,70 94 384,90 25 000,00 66 388,60 66 880,40 66 880,40 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Příjmy celkem 411 946,43 372 054,63 283 337,56 340 383,11 351 429,51 270 789,40 242 165,00 242 165,00 242 165,00 242 165,00 242 165,00

Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 312 409,17 221 585,42 226 966,12 231 431,85 223 092,90 217 687,30 215 000,00 215 000,00 215 000,00 215 000,00 215 000,00
Kapitálové výdaje - třída 6 81 729,30 101 554,65 65 886,79 114 957,62 86 510,08 95 354,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Výdaje celkem 394 138,47 323 140,07 292 852,91 346 389,47 309 602,98 313 041,30 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00

Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek) 17 807,96 48 914,56 -9 515,35 -6 006,36 41 826,53 -42 251,90 2 165,00 2 165,00 2 165,00 2 165,00 2 165,00
Financování položka 8115 -17 807,96 -48 914,56 9 515,35 6 006,36 -41 826,53 42 251,90 -2 165,00 -2 165,00 -2 165,00 -2 165,00 -2 165,00

Úhrada dlouhodobých fin.závazků - pol.8xx4
                            z toho: půjčky (úvěry)
                                                                  -pol.5347 270,35

ostatní dlouhod.fin. závazky (naturální plnění) 7 754,28 16 326,65 13 452,84 10 570,78

Tvorba rezervy na dluhovou službu /**

*/ údaje ze sestavy bilance k 31. 12. daného roku/sloupec skutečnost
**/ vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček



Městská část Praha 14 
Rada městské části  

 
U s n e s e n í 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 72/RMČ/2016 
 

 ke schválení dlouhodobého pronájmu prostor v Mateřské škole, Praha 9 – Černý Most, 
Vybíralova 967 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s dlouhodobým pronájmem prostor v  Mateřské škole, Praha 9 – Černý Most,      
Vybíralova 967 za účelem poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,       
Mateřské škole, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, dle návrhu nájemní smlouvy 
  

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

seznámit Bc. Ninu Vatolinovou, ředitelku Mateřské školy, Praha 9 – Černý Most, 
Vybíralova 968 se stanoviskem Rady městské části Praha 14 k výše uvedenému 
pronájmu prostor       
                                 

T: 19. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, MŠ Vybíralova 967 + 968, OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 73/RMČ/2016 
 

k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole,  
Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 – Lehovec, 
Chvaletická 918 nájemci SOVA, s.r.o. a s uzavřením nájemní smlouvy 
  

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

seznámit Mgr. Josefa Knepra, ředitele Základní školy, Praha 9 – Lehovec,             
Chvaletická 918 se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k výše 
uvedenému pronájmu nebytových prostor       
                                 

T: 19. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, ZŠ Chvaletická, OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 74/RMČ/2016 
 

k návrhu na souhlas s navýšením kapacity základní školy a školní družiny 
od školního roku 2016/2017  v Základní škole, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
s navýšením kapacity základní školy z 260 žáků na 340 žáků a navýšením kapacity 
školní družiny z 120 žáků na 150 žáků od školního roku 2016/2017 v Základní škole, 
Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16 

 
II.     u k l á d á 
         Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 
 1.  seznámit Mgr. Alenu Gabaľovou, ředitelku ZŠ Šimanovská se souhlasným   

stanoviskem  Rady městské části Praha 14 s navýšením kapacity základní školy 
z 260 žáků na 340 žáků a navýšením školní družiny z 120 žáků na 150 žáků od 
školního roku 2016/2017 

       
 2. zajistit předání žádosti o změnu – nejvyššího počtu žáků v základní škole a školní 

družině do oddělení rejstříku škol a školských zařízení MHMP 
                                 

T: 15. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, ZŠ Šimanovská 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 75/RMČ/2016 
 

k návrhu na pověření pí Lenky Burianové, zástupkyně ředitelky Mateřské školy 
JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218 (dále jen „MŠ“) řízením MŠ v plném 

rozsahu, do doby jmenování nové ředitelky MŠ na základě konkurzního řízení 
___________________________________________________________________________ 

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

 
vzdání se funkce ředitelky Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 – Kyje,                
Kostlivého 1218   Mgr. Jany Tůmové  

 
II. p o v ě ř u j e 
 

pí Lenku Burianovou, zástupkyni ředitelky MŠ JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, 
Kostlivého 1218, řízením MŠ v plném rozsahu, do doby jmenování nové ředitelky MŠ 
na základě konkurzního řízení 

 
III.    u k l á d á 
         Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 
 1.  seznámit pí Lenku Burianovou, zástupkyni ředitelky MŠ JAHODNICE, s jejím 
  pověřením řízením MŠ v plném rozsahu do doby jmenování nové ředitelky  
  na základě konkurzního řízení 

      T: 8. 2. 2016 
 

 2. zajistit vypsání konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy 
JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218                                

T: 20. 2. 2016 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, MŠ Kostlivého 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 76/RMČ/2016 
 

k návrhu na stanovení platu pí Lence Burianové, pověřené vedením Mateřské školy 
JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 do doby jmenování nové ředitelky 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
se stanovením platu pí Lence Burianové, pověřené vedením Mateřské školy 
JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 do doby jmenování nové ředitelky MŠ 
od 8. 2. 2016 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě 

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

zajistit a předat nový platový výměr pí Lence Burianové k 8. 2. 2016       
                                 

T: 8. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, MŠ Kostlivého, KT - personální odd. 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 77/RMČ/2016 
 

k návrhu na poskytnutí odměny k životnímu jubileu Mgr. Jaroslavu Šupkovi, řediteli 
Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
s poskytnutím odměny Mgr. Jaroslavu Šupkovi, řediteli Základní školy, Praha 9 - Černý 
Most, Vybíralova 964 k životnímu jubileu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze 
v tiskové podobě 

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

seznámit Mgr. Jaroslava Šupku, ředitele Základní školy, Praha 9 – Černý Most, 
Vybíralova 964 s výší poskytnuté odměny                                

 
T: 3. 3. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, ZŠ Vybíralova 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 78/RMČ/2016 
 

k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru – drogistické zboží od firmy Hagleitner 
Hygiene Česko s.r.o. poskytnutého Mateřské škole, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
s přijetím věcného daru – drogistické zboží od fimy Hagleitner Hygiene Česko s.r.o. 
poskytnutého Mateřské škole, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917 v celkové hodnotě  
5.000 Kč 

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

seznámit Mgr. Hanu Seifertovou, ředitelku MŠ Chvaletická se souhlasným stanoviskem 
Rady městské části Praha 14 k přijetí výše uvedeného věcného daru                                  

 
T: 15. 2. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, MŠ Chvaletická 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 79/RMČ/2016 
 

k návrhu na vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních  
školách 2016 

___________________________________________________________________________ 
 

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

1. vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2016 
(podmínky viz příloha) 

 
2. vyčlenění částky 75.000 Kč z prostředků určených na dotační program pro základní 

školy na realizaci Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 
2016 

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

 
zajistit informování základních škol o podmínkách Projektu podpory intervenčních 
programů na základních školách 2016 

                                 
T:  15. 2. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                       Mgr. Irena Kolmanová 
starosta městské části Praha 14                            uvolněná členka Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:   OSVZ, OŘEŠ 



"Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2016” 

1. Základní informace 

Záměrem tohoto projektu je podpořit realizaci intervenčních programů na základních 
školách, a to v návaznosti na probíhající programy primární prevence rizikového chování. 
Projekt podpory intervenčních programů na základních školách je realizován od r. 2012 a je 
vhodným doplňkem všeobecné primární prevence, neboť pružně reaguje na potřebu 
pracovat s třídními kolektivy v situacích, které nelze pokrýt v rámci dlouhodobého programu 
primární prevence.  

Naším cílem je podílet se spolu s učiteli na řešení problematických situací ve třídách, 
předcházet vzniku sociálně rizikových jevů, zvyšovat pozitivní klima v třídních kolektivech a 
rozvíjet schopnost dětí navazovat přátelské vztahy s vrstevníky.  

Městská část Praha 14 prostřednictvím tohoto projektu při splnění stanovených podmínek 
podporuje a financuje realizaci intervenčních programů na základních školách zřizovaných 
MČ Praha 14. Intervenční programy jsou určené třídním kolektivům, důraz je kladen na práci 
se třídou jako částí systému školní instituce a na spolupráci s pedagogy.  

Podpořeny budou tyto aktivity a programy: 

 selektivní prevence, která je zaměřena na žáky, u nichž jsou ve zvýšené míře 
přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování, tj. jsou 
více ohrožené (např. zvýšeně vystavené působení rizikových faktorů) než jiné 
skupiny populace.  

 indikovaná prevence, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, které jsou 
vystavené působení výrazně rizikových faktorů, případně u kterých se již vyskytly 
projevy rizikového chování. Snahou je podchytit problém co nejdříve, správně 
posoudit a vyhodnotit potřebnost specifických intervencí a neprodleně tyto intervence 
zahájit. 

Finančně budou podpořeny školy (intervenční program bude zprostředkován a financován 
školám), které v období od 15.2.2016 do 21.11.2016 předloží řádně vyplněnou žádost a splní 
následující podmínky.  

2. Podmínky pro poskytnutí (uhrazení nákladů na realizaci intervenčního programu) 

 žadatelem je základní škola, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 14,  
 intervenční program realizuje certifikovaná organizace (výběr dodavatele/realizátora 

intervenčního programu navrhuje škola), 
 v žádosti o financování intervenčního programu musí být řádně popsána indikace problému 

(písemné stanovisko třídního učitele či školního metodika prevence)  
 v žádosti o financování intervenčního programu musí být řádně popsány náklady na jeho 

realizaci, lze financovat pouze náklady spojené s přímou realizací intervenčního programu ve 
třídě, tj. náklady na lektorné a náklady na pomůcky do výše 300,- Kč na 1 program, 

 realizace intervenčního programu musí proběhnout nejpozději do 30.11.2016 
(dodavatel/realizátor intervenčního programu odevzdá fakturu včetně závěrečné zprávy o 
realizaci intervenčního programu nejpozději do 15.12.2016), 

 maximální výše finanční podpory na jeden intervenční program činí 10.000,- Kč, 
 na poskytnutí finanční podpory není právní nárok.  

 



3. Podání žádosti 

Intervenční programy budou základním školám zprostředkovány a financovány na 
základě předložené žádosti v závazné formě (žádost ke stažení na www.praha14.cz 
nebo k dispozici u kontaktní osoby).  

Žádost je nutné jasně označit: „Intervenční program 2016“ a zaslat (1x v písemné, 1x 
v elektronické podobě) na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 
14. Žádosti lze podávat v období od 15.2.2016 do 21.11.2016. 

Škola může podat v rámci kalendářního roku více žádostí. 

Kontaktní osobou pro podávání žádostí je pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Úřadu městské části Praha 14: Mgr. Kristýna Štaffová, e-mail: kristyna.staffova@praha14.cz, 
tel. 281 005 450. 

4. Evidence a popis hodnocení žádostí 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 žádosti přijme a zaeviduje. 
Administraci a posouzení žádostí zajišťuje koordinátorka prevence rizikového chování, která ke každé 
žádosti doloží stanovisko dle následujících hodnotících kritérií a žádost doporučí/nedoporučí ke 
schválení.  

Kritéria hodnocení žádostí: 
- posouzení formálních náležitostí 
- odborné posouzení žádosti (potřebnost intervenčního programu) 
- dodržení stanovených limitů a podmínek 

O schválení žádosti a poskytnutí finanční podpory na realizaci intervenčního programu rozhoduje 
vedoucí OSVZ. Žadatel bude nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí žádosti vyrozuměn o schválení, 
popř. zamítnutí. 

5. Popis poskytnutí finanční podpory na realizaci intervenčních programů 

Na základě schválené žádosti bude žadateli zprostředkován a financován intervenční program 
v požadovaném rozsahu dle formy uvedené v žádosti. Zprostředkování intervenčního programu a 
komunikaci s dodavatelem zajišťuje koordinátorka prevence rizikového chování (vyhotovení 
objednávky intervenčního programu, příjem faktur). Po ukončení realizace intervenčního programu 
zašle dodavatel/realizátor programu fakturu, a to nejpozději do 20 dnů od ukončení programu. 
K faktuře bude doložena zpráva o realizaci programu, jejíž součástí bude i stanovisko školy.  

Zpráva o realizaci intervenčního programu bude předložena v závazné formě (formulář ke 
stažení na www.praha14.cz nebo k dispozici u kontaktní osoby). 

Faktura bude proplacena za splnění/doložení výše uvedených náležitostí. 

6. Další všeobecné podmínky 

Celková částka vyčleněná na podporu intervenčních programů činí 75.000,- Kč. 

Projekt bude realizován do vyčerpání finančních prostředků, nejpozději však do 15.12.2016.  

Městská část Praha 14 si vyhrazuje právo podmínky projektu změnit či projekt zrušit.  

Tyto podmínky byly schváleny usnesením Rady MČ Praha 14 č. __/RMČ/2016 ze dne 
8.2.2016. 

http://www.praha14.cz/
http://www.praha14.cz/


Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 80/RMČ/2016 
 

 na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby             
„Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Ubytování 

a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny“ 
 

 2. návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce  
 

 3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslaná výzva k předmětné veřejné zakázce 
 
 4. členy a náhradníky hodnotící komise 
 
II.     u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k veřejné zakázce malého 
rozsahu na služby „Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro 
pěstouny“ 

 
T: 7. 3. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OPKČ, OŘEŠ, OSVZ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 81/RMČ/2016 
 

k vyhodnocení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu                             
„Dodávka zámečnických prvků včetně montáže pro MŠ a ZŠ MČ Praha 14“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Dodávka zámečnických 
prvků včetně montáže pro MŠ a ZŠ MČ Praha 14“ 

 
II. r o z h o d l a 
 

na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, který 
se umístil 1. v pořadí, a to: Petr Kopecký, se sídlem Praha 14, Černý Most, Bryksova 
762/44, PSČ 198 00 k veřejné zakázce malého rozsahu „Dodávka zámečnických prvků 
včetně montáže pro MŠ a ZŠ MČ Praha 14“  

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

 
1.  zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu k realizaci projektu 

„Dodávka zámečnických prvků včetně montáže pro MŠ a ZŠ MČ Praha 14“ 
s rozhodnutím zadavatele 

T: 15. 2. 2016 
 
2. zajistit v souladu § 82 ZVZ uzavření smlouvy k veřejné zakázce „Dodávka 

zámečnických prvků včetně montáže pro MŠ a ZŠ MČ Praha 14“ 
T: 7. 3. 2016 

 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                          Ing. Břetislav Vodák 
starosta 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 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 82/RMČ/2016 
 

 k uzavření dohody k ukončení nájemní smlouvy čj. 2001/OSM/0074  na pronájem  části 
pozemku parc. č. 2773/1, k. ú. Kyje 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s uzavřením dohody k ukončení nájemní smlouvy čj. 2001/OSM/0074 na pronájem části 
pozemku parc. č. 2773/1, o výměře 60 m2, s panem Vratislavem Vazačem a paní 
Marcelou Vazačovou, bytem Jordánská 1221, Praha 9  
  

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

 
zajistit uzavření dohody k ukončení nájemní smlouvy čj. 2001/OSM/0074 na pronájem 
části pozemku parc. č. 2773/1, k. ú. Kyje  
                                   

T: 29. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 83/RMČ/2016 
 

k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1695/8, k. ú. Kyje 
___________________________________________________________________________ 

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

s uzavřením pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1695/8 k. ú. Kyje, o výměře 
93 m2, s paní Helenou Tříškovou, bytem Za Černým Mostem 266/2, Praha 9, za 
pachtovné 30 Kč/m2/rok tj. za roční pachtovné ve výši 2790 Kč 
   

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

 
zajistit uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1695/8 k. ú. Kyje, 
o výměře 93 m2, s paní Helenou Tříškovou, bytem Za Černým Mostem 266/2, Praha 9  
  
                                   

T: 29. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce 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 

 
29. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 2. 2016 
 

č. 84/RMČ/2016 
 

k výsledkům průzkumu veřejného mínění k případnému zavedení zón placeného stání 
___________________________________________________________________________ 

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

 
výsledky průzkumu veřejného mínění k případnému zavedení zón placeného stání na 
MČ Praha 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Na vědomí:   KS OSPK, ODOP 
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