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ZÁPIS 
 

z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 23. 6.  2015  
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9 

_________________________________________________________________________ 
 

Přítomni:    31   - dle prezenční listiny 
 
Omluveni:       
                        
Neomluveni:  
 
Ověřovatelé:    Josef Kutmon, Ing. Karel Med 
 
Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková 
 
1. Z a h á j e n í 
 
Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 15. 00 hod 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 
14, na kterém přivítal: 

- členy Zastupitelstva 
- zaměstnance Úřadu městské části Praha 14 
- a všechny další přítomné hosty 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, dle prezence je přítomna 
nadpoloviční většina členů, takže zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 
Dále starosta Bc. Vondra oznámil členům zastupitelstva, že zápis z mimořádného zasedání 
zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty.  
 
Poté starosta  Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto 
zasedání. 
 
Navrženi byli:    Josef Kutmon, Ing. Karel Med   
 
Hlasování : 
 
pro:                      26    
proti:                      0  
zdržel se:               1 
nepřítomni:            4 
 
Ověřovatelé zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni. 
 
Starosta Bc. Vondra poté členy zastupitelstva seznámil s tím, že Mgr. Tománek přestal být 
členem politického hnutí ANO 2011, zůstává členem klubu zastupitelů za hnutí ANO 2011 a 
dále pak přednesl program jednání zastupitelstva doplněný o materiál 5A – Návrh ke změně 
ve složení finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14.    
 
 Návrh  programu:  
 
1. Zahájení   a  volba  návrhového a volebního výboru  

 
2. Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 
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   3. Návrh na kontrolu plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14  
 
   4. Návrh na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn 
       neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 
 

5. Návrh ke změně ve složení kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
5A. Návrh ke změně ve složení finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14    
 
6. Návrh k ověřeným příležitostem z Dětského fóra 2015 a Veřejného fóra 2015 a stanovení 
    garantů k ověřeným příležitostem MČ Praha 14  
 
7. Návrh na přidělení dotací v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“ v roce 2015 
 
8. Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2014 
 
9. Návrh – Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2014 
 
10. Návrh – 1. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2015 
 
11. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti 
      městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2015 
 
12. Návrh na postoupení pohledávek 
 
13. Návrh k uzavření souhlasného prohlášení o vlastnictví přístupové cesty na pozemku 
       parc.č. 1204/1 k.ú.Kyje k domům č.p. 845 -847 
 
14. Návrh k převzetí spoluvlastnického podílu ¼ na pozemcích parc.č. 831/10, parc.č. 
      1424/13, parc.č. 1637/2, parc.č. 2553/2 a parc.č. 2553/8 v k.ú. Hloubětín 
 
15. Návrh k odnětí pozemků parc.č. 92/2 a parc.č. 92/5, k.ú. Černý Most, a nově 
      vybudovaných parkovacích míst v ulici Vlčkova ze svěřené správy MČ Praha 14 do 
      správy MHMP  resp. TSK hl.m. Prahy  
 
16. Návrhy, připomínky, interpelace 
 

    17. Závěr 
 

    Informace k postupu prací na Metropolitním územním plánu hl.m.Prahy a zapojení městské   
    části Praha 14 do jeho přípravy  

                                                                              
Hlasování:  
pro:                   27      
proti:                  0  
zdržel se:           0  
nepřítomen:       4  
 
Tento návrh byl přijat.  

 
   Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14  byl schválen. 
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2. Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 
 Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. V diskusi nikdo 
 nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
 
 Hlasování:   
     
 pro:                      27  
 proti:                     0 
 zdržel se:              0 
 nepřítomen:          4 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 23/ZMČ/2015 

 
I. z v o l i l o 

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

usnesení 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit doručení seznamu zvolených přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 
předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 9                                                      T: 8. 7. 2015 

 
1. Volba návrhového a volebního výboru 
Starosta Bc. Radek Vondra vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhového a 
volebního výboru. Tajemnicí návrhového a volebního výboru navrhl paní Mgr. Evu 
Štětinovou, pracovnici  OPKČ. 
 
Navrženi byli:  Ing. Jiří Klíma, MBA; Bc. Michal Prager; MUDr. Kateřina Pavlíčková 
 
Hlasování:   
pro:                      27       
proti:                     0 
zdržel se:              1 
nepřítomen:           3 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni. 
 
Starosta  Bc. Vondra  poté požádal členy návrhového a volebního výboru, aby si přesedli ke 
stolu k paní  Mgr. Štětinové a zvolili si ze svého středu  předsedu. 
Předsedkyní návrhového a volebního výboru byla zvolena MUDr. Kateřina Pavlíčková.   
 
Dále starosta Bc. Vondra přistoupil k projednávání  jednotlivých bodů programu. 

 
   3. Návrh na kontrolu plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14  
 Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Froněk s dotazem ohledně budoucí směny pozemků s TJ Kyje. Dotaz 
následně zodpověděl zástupce starosty pan Zajac – jednání stále probíhá, zamýšlená směna není 
reálná, není prozatím znám další návrh. Poté nikdo další v diskusi nevystoupil, proto dal 
starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
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Hlasování:   
     
 pro:                       30 
 proti:                      0 
 zdržel se:               0 
 nepřítomen:           1 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 24/ZMČ/2015 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í    

 
informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a informaci o vyřízení 
interpelací, námětů a dotazů z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

 
   4. Návrh na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn 
       neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. Na dotaz člena 
zastupitelstva Ing. Adámka, týkající se stanovené výše odměn poukázal tajemník Ing. Lisý na 
odkaz uvedený v důvodové zprávě  - nařízení vlády č. 52/2015 Sb.Dále již v diskusi nikdo 
nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil k hlasování.    

 
Hlasování:   
     
 pro:                       30   
 proti:                     0 
 zdržel se:               0 
 nepřítomen:          1 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 25/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 

 
měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 
Praha 14 s účinností od 1. 4. 2015 v souladu s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., ze dne 
16. 3. 2015, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit realizaci tohoto usnesení s účinností od 1. 4. 2015 
 
5. Návrh ke změně ve složení kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 

 Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra.V diskusi nikdo nevystoupil, 
 proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
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Hlasování:   
     
 pro:                        29 
 proti:                      0 
 zdržel se:                1 
 nepřítomen:            1 
 
 Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 26/ZMČ/2015 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
ukončení členství v kontrolním výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 pana Jana 
Przybyly  

 
II. j m e n u j e 
 

paní Karolínu Chloubovou za členku kontrolního výboru Zastupitelstva městské části 
Praha 14 

 
III. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

informovat paní Karolínu Chloubovou o jejím jmenování členkou kontrolního výboru 
Zastupitelstva městské části Praha 14                                                           T: 30. 6. 2015 

 
5A. Návrh ke změně ve složení finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14    

 Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra.V diskusi nikdo nevystoupil, 
 proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

 
 Hlasování:   
     
 pro:                        26 
 proti:                      0 
 zdržel se:                4 
 nepřítomen:            1 
 
 Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 27/ZMČ/2015 

 
I. o d v o l á v á 
 

Mgr. Vladimíra Tománka z funkce člena finančního výboru Zastupitelstva městské části 
Praha 14 

 
II. j m e n u j e 

 
Ing. Jana Adámka do funkce člena  finančního výboru Zastupitelstva městské části 
Praha 14 
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III. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 

 
informovat Mgr. Vladimíra Tománka a Ing. Jana Adámka o rozhodnutí Zastupitelstva 
městské části Praha 14                                                                                  T: 30. 6. 2015 

 
6. Návrh k ověřeným příležitostem z Dětského fóra 2015 a Veřejného fóra 2015 a 
      stanovení garantů k ověřeným příležitostem MČ Praha 14  

   Materiál uvedla uvolněná radní městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová. V diskusi 
   členové zastupitelstva diskutovali o předloženém materiálu - větší zapojení veřejnosti, 
   výsledky ankety, vazba na konkrétní lokality a další. K připomínce člena zastupitelstva Ing. 
   Adámka týkající se potřeby projednání materiálu, starosta Bc. Vondra poukázal na  
   přihlášení městské části Praha 14 do metodiky Národní sítě Zdravých měst. Člen 
   zastupitelstva pan Novotný se v diskusi dále vyjádřil ke zveřejnění a hlasování k této 
   problematice. V diskusi již poté nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o 
   předloženém návrhu usnesení. 
 

 Hlasování:   
     

    pro:                        22 
    proti:                      0 
    zdržel se:                9 
    nepřítomen:            0 
 
    Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 28/ZMČ/2015 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
1.  příležitosti formulované na veřejném projednání dětí a mládeže k celkovému rozvoji 

MČ Praha 14 (Dětské fórum 2015) dne 9. 3. 2015 následně ověřené anketou, podle 
přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení  

 
2.  příležitosti formulované na veřejném projednání k celkovému rozvoji MČ Praha 14 

dne 16. 3. 2015 (Veřejné fórum 2015) a následně ověřené anketou, podle přílohy            
č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 

 
3.  stanovení garantů za jednotlivé problémy dle přílohy č. 3 a přílohy č.4 

 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

posoudit reálné možnosti MČ a zpracovat návrh opatření a aktivit k řešení problémů 
definovaných na Dětském fóru dne 9. 3. 2015 a Veřejném fóru dne 16. 3. 2015 
ověřených anketou do aktualizace Komunitního plánu Zdravé MČ pro roky 2014 - 2015 
a předložit návrh aktualizace KPZMČ na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 

                        T: 31. 12. 2015 
 
7. Návrh na přidělení dotací v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“ v roce 2015 

   Materiál uvedl uvolněný radní městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák.V následné 
   diskusi vystoupila členka zastupitelstva paní Tománková, která vznesla dotaz ohledně 
   poskytnutí příspěvku pro KC Chánov. Dotaz následně zodpověděl předkladatel materiálu Ing. 
   Vodák -  KC Chánov pracuje již několik let na ubytovně Broumarská. Dále v diskusi nikdo 
   nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.   
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Hlasování:   
     
    pro:                        28 
    proti:                      0 
    zdržel se:                3 
    nepřítomen:            0 
 
    Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 29/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 

 
1. přidělení dotací v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“ dle přílohy č. 1 

 
 2. uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

1. informovat žadatele o výsledcích dotačního řízení                                  T: 3. 7. 2015 
 

 2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli               T: 31. 7. 2015 
 
8. Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2014 

   Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
   V diskusi poté vystoupili členové zastupitelstva paní Tománková, Ing. Med, Ing. Adámek a 
   paní Hejrovská s dotazy, které se týkaly nákladů spojených s provozem SP Černý Most, 
   s využitím dotací, kontroly kvality odvedené práce a další. Tyto dotazy následně zodpověděla 
   předkladatelka materiálu Ing. Mgr. Svobodová – MČ má 15 % podíl, zakázky nastaveny na 
   principu sociálního zadávání, kvalitu odvedené práce kontroluje Ing. Adámková (ODOP), 
   vyúčtování dotací probíhá v současné době.  Dále Ing. Mgr. Svobodová vysvětlila definici 
   sociálně vyloučených lokalit (definováno Ministerstvem vnitra), investice s tím spojené  a 
   způsob realizace. V diskusi již nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke 
   hlasování.    
 

 Hlasování:   
     

    pro:                        27 
    proti:                      0 
    zdržel se:               4 
    nepřítomen:           0 
 
    Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 30/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 

 
-  celoroční hospodaření a  závěrečný  účet  městské části Praha 14  za rok 2014  

včetně  Zprávy  o výsledku  přezkoumání  hospodaření  za  rok 2014 s výhradou 
nedostatků  uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření                          
k odstranění chyb a nedostatků ve formě Příkazu starosty č. 2/2015 

 
-  plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2014 
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  příjmy                                                                                 340.383,11  tis.  Kč 
           výdaje                                                                                 346.389,47  tis.  Kč 
           z toho: 
           kapitálové                                                                           231.431,85  tis.  Kč 
           běžné                                                                                  114.957,62  tis.  Kč 
           financování                                                                            6.006,36  tis.  Kč 
 

-  plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2014 
s hrubým hospodářským výsledkem po předběžném zdanění ve výši  94.392 tis. Kč      

 
9. Návrh – Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2014 

   Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
   V diskusi k materiálu nikdo nevystoupil,proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém 
   návrhu usnesení.  
 

Hlasování:   
     

   pro:                          29 
   proti:                        0  
   zdržel se:                 2 
   nepřítomen:             0 
 
   Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 31/ZMČ/2015 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
 informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2014    

      
10. Návrh – 1. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2015 

   Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
    V diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém 
    návrhu usnesení. 
 
    Hlasování:   
     
    pro:                       27 
    proti:                     0 
    zdržel se:               4 
    nepřítomen:           0 
 
    Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 32/ZMČ/2015 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015    

      
11. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti 
      městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2015 

   Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
   V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu 
   usnesení.  



 9 

   Hlasování:   
     
   pro:                        27 
   proti:                       0 
   zdržel se:                4 
   nepřítomen:            0 
 
 Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 33/ZMČ/2015 
 
  I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
 1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2015 
         
  příjmy                                                                                   60.746,19  tis.  Kč 
          výdaje                                                                                   44.543,87  tis.  Kč 
          z toho: 
          kapitálové                                                                             41.019,02  tis.  Kč 
          běžné                                                                                      3.524,85  tis.  Kč 
          financování                                                                          -16.202,32 tis. Kč 
 
 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí 

roku 2015 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 9.138 tis. Kč      
   

12. Návrh na postoupení pohledávek 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi poté 
vystoupila členka zastupitelstva Ing. Kijonková, Ing. Adámek a Ing. Med, kteří vznesli dotazy 
k postupu postoupení pohledávek a k celému procesu. Tyto dotazy následně zodpověděl 
zástupce starosty pan Zajac – pohledávka se neváže vždy k danému bytu, přidělí se k bytu 
zahrnutému do licitace. Dále vysvětlil soudní procesy s postoupením pohledávek ve výši cca   
8 mil. Kč spojené a odkázal na schválení postupu postoupení pohledávek Zastupitelstvem 
městské části Praha 14. Na závěr diskuse k materiálu přislíbil členu zastupitelstva Mgr. 
Tománkovi do měsíce poskytnout informace o  počtu vymáhaných pohledávek. V diskusi již 
nikdo další nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.   
 
Hlasování:   
     
 pro:                        29 
 proti:                       0 
 zdržel se:                2 
 nepřítomen:            0 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 34/ZMČ/2015 
 
  I. s c h v a l u j e 

 
postoupení pohledávek včetně příslušenství (poplatky z prodlení, úrok z prodlení, který 
bude dopočítán ke dni prodeje) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě 
s tím, že pohledávky lze rozdělit podle velikosti obsazovaných právně volných bytů             
v souladu s článkem 2.1. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14. Výše 
postoupených pohledávek bude upravena o výši poplatků z prodlení, popřípadě úroků           
z prodlení, které se vyčíslí ke dni prodeje.                                                      T: průběžně 
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13. Návrh k uzavření souhlasného prohlášení o vlastnictví přístupové cesty na pozemku 
       parc.č. 1204/1 k.ú.Kyje k domům č.p. 845 -847 

Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi poté vystoupil 
člen zastupitelstva Ing. Froněk a Ing. Adámek, kteří vznesli dotazy týkající se informací o 
uvedeném pozemku. Tyto dotazy následně zodpověděla paní Tomášová (OSM)  a Ing. Šustr 
(ODOP) – dojde ke zřetelnému narovnání a zahrnutí do majetku městské části, komunikace 
není v současné době zahrnuta do plánu zimní údržby, ale na požádání je prováděna údržba. 
Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém 
návrhu usnesení.  
 
Hlasování:   
     
 pro:                         27 
 proti:                       0 
 zdržel se:                 4 
 nepřítomen:             0 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 35/ZMČ/2015 
 
  I. s c h v a l u j e 

 
uzavření souhlasného prohlášení o skutečnosti, že přístupová cesta na pozemku 
parc. č. 1204/1 k. ú. Kyje k domům č. p. 845-847  je ve vlastnictví hl. m. Prahy                      
ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 

 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit uzavření souhlasného prohlášení o vlastnictví přístupové cesty na pozemku                     
parc. č. 1204/1 k. ú. Kyje k domům č. p. 845-847                                        T: 15. 7. 2015 

 
14. Návrh k převzetí spoluvlastnického podílu ¼ na pozemcích parc.č. 831/10, parc.č. 
      1424/13, parc.č. 1637/2, parc.č. 2553/2 a parc.č. 2553/8 v k.ú. Hloubětín 

Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi poté vystoupil 
Ing. Adámek, který vznesl ohledně budoucí strategie s uvedeným pozemkem. Dotaz byl 
následně zodpovězen předkladatelem materiálu panem Zajacem. 
 
Hlasování:   
     
 pro:                       31  
 proti:                     0 
 zdržel se:               0 
 nepřítomen:           0 
 
 Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 36/ZMČ/2015 

 
 
 
 



 11 

I. s c h v a l u j e 
 
převzetí spoluvlastnického podílu ¼ na pozemcích parc. č. 831/10, parc. č. 1424/13, 
parc. č. 1637/2, parc. č. 2553/2 a parc. č. 2553/8 v k. ú. Hloubětín  od dárců Zdeňka 
Šány a Dany Šánové, oba bytem Borovná 5, okres Jihlava 

 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit uzavření darovací smlouvy na spoluvlastnický podíl ¼ na pozemcích                       
parc. č. 831/10, parc. č. 1424/13, parc. č. 1637/2, parc. č. 2553/2 a parc. č. 2553/8 
v k. ú. Hloubětín                                                                                            T: 15. 7. 2015 

 
Starosta Bc. Vondra po hlasování o materiálu č. 14 dal prostor pro vystoupení občanů městské 
části Praha 14.  
 
Ing. Hřava, pí Zitková, pí Hemmerová – ve svém příspěvku ohledně možné výstavby 
dětského hřiště na náměstí Zdenky Braunerové vznesli dotazy na starostu Bc. Vondru. 
Starosta Bc. Vondra se následně k těmto dotazům vyjádřil – deklaroval hlavně lidskou 
domluvu s cílem věcné debaty, zřetel na požadavky občanů v této lokalitě, v současné době 
vzhledem k celkové situaci návrh není podpořen. Dále starosta Bc. Vondra nastínil další 
postup i možnost veřejného projednání.    
 
paní Kohoutová – vyjádřila se k zamýšlenému projektu Dům sociálních služeb Bojčenkova. 
Na tento příspěvek následně reagovala zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová, která podala 
informace k této problematice – řešení technického stavu budovy, dialog s ČČK, rozšíření 
kapacity lůžek, veřejné projednávání. Dále zmínila, že na základě tohoto jednání byl učiněn 
kompromisní závěr, který zamítl původně zamýšlenou přístavbu bytů, na předpokládanou 
rekonstrukci  musí být přepracován projekt, jedná se dlouhodobý proces. Starosta Bc. Vondra 
následně vyzval paní Kohoutovou k detailnímu seznámení se s projektem a na závěr přislíbil 
setkání zastupitelů a členů petičního výboru. Členové zastupitelstva Ing. Kijonková a pan 
Novotný nabídli paní Kohoutové svou pomoc při řešení této problematiky vzhledem k jejich 
členství v příslušné komisi.   
Po vystoupení občanů starosta Bc. Vondra přistoupil k projednávání dalších materiálů 
předložených na zasedání zastupitelstva. 
 
15. Návrh k odnětí pozemků parc.č. 92/2 a parc.č. 92/5, k.ú. Černý Most, a nově 
      vybudovaných parkovacích míst v ulici Vlčkova ze svěřené správy MČ Praha 14 do 
      správy MHMP  resp. TSK hl.m. Prahy  

Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi poté vystoupil 
člen zastupitelstva pan Novotný, který vznesl dotaz k projektu parkovacích míst. Dotaz 
následně zodpověděla Ing. Mezenská (OI). 
 
Hlasování:   
     
 pro:                       29 
 proti:                      0 
 zdržel se:               0 
 nepřítomen:           2 
 
Tento návrh byl přijat.  

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 37/ZMČ/2015 

 
 



 12 

I. s c h v a l u j e 
 
odnětí pozemků parc. č. 92/2 a parc. č. 92/5, které vznikly rozdělením pozemku                  
parc. č. 92, k. ú. Černý Most, na základě geometrického plánu č. 477-68/2015 a stavby 
parkovacích stání, chodníků  v ulici Vlčkova vybudované v roce 2014 ze svěřené správy  
nemovitostí MČ Praha 14 a předání do správy TSK hl. m. Prahy 

 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit odeslání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 92/2 a parc. č. 92/5, které vznikly 
rozdělením pozemku parc. č. 92, k. ú. Černý Most, na základě geometrického plánu            
č. 477-68/2015 a stavby parkovacích stání, chodníků v ulici Vlčkova vybudované v roce 
2014 ze svěřené správy  nemovitostí MČ Praha 14 a předání do správy TSK hl. m. Prahy 
                                                                                                                       T: 15. 7. 2015 

Dále starosta navrhl zařadit do programu materiál – Návrh na přidělení dotací v oblasti 
„Příspěvek na zajištění služby“ v roce 2015 
O tomto zařazení dal starosta Bc. Vondra hlasovat: 
 

 Hlasování:   
     
 pro:                       27 
 proti:                      0 
 zdržel se:               4 
 nepřítomen:           0 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
Materiál následně uvedl uvolněný radní městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák, který 
zároveň reagoval na námitky členů zastupitelstva – MUDr. Kaufmana ohledně pozdějšího 
předložení tohoto materiálu.  

 
Hlasování:   
     
 pro:                       29 
 proti:                      0 
 zdržel se:               2 
 nepřítomen:           0 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 38ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 

 
1. přidělení dotací v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“ dle přílohy č. 1 

 
 2. uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

1. informovat žadatele o výsledcích dotačního řízení                                   T: 3. 7. 2015 
 

 2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli               T: 31. 7. 2015 
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   Informace k postupu prací na Metropolitním územním plánu hl.m.Prahy a zapojení 
   městské části Praha 14 do jeho přípravy  
   Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra, který poté upřesnil termín 
   podání návrhů k Metropolitnímu plánu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
16. Návrhy, připomínky, interpelace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Ing. Miroslav Froněk  - přednesl členům zastupitelstva interpelaci ve věci: Třikrát a dost pro 
                                         místostarostu Zajace. Tato interpelace bude součástí zápisu a 
                                         odpovědi k interpelaci budou zpracovány v dané lhůtě. Dále předložil 
                                         návrh usnesení ZMČk přehodnocení usnesení č. 319/RMČ/2015. O 
                                         tomto návrhu dal starosta Bc. Vondra hlasovat: 
Hlasování:   
     
 pro:                       4 
 proti:                     8 
 zdržel se:               19 
 nepřítomen:           0 
 
Tento návrh nebyl přijat.  
 
Soňa Tománková –  písemně předložila své dotazy, které se týkaly hodnocení situace na ZŠ 
                                  Gen. Janouška ( stravování, založení odborové organizace, množství 
                                  externích zaměstnanců na dohodu). K této problematice se následně 
                                  vyjádřila zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová – OŘEŠ neobdržel od 
                                  února žádnou stížnost, provoz jídelny plně spadá do kompetence školy, 
                                  zřizovateli školy  nepřísluší hodnotit založení odborové organizace, 
                                  seznam zaměstnanců na DPČ a DPP bude vyžádán a poskytnut. Dále Ing. 
                                  Mgr. Svobodová zmínila finanční prostředky na kustoda školního hřiště, 
                                  který není zaměstnancem školy a činnost dodavatelů služeb ( úklid 
                                  tělocvičny, zahradnické práce, mimořádné úklidy a další). 
 

 
Ing. Jan Adámek – vznesl dotaz ohledně petice na workoutové hřiště na Lehovci. Odpověď na 
                                 petici již byla zaslána Ing. Pickovou.  
 
17. Závěr – starosta Bc. Vondra ukončil toto zasedání v 19.00 hod.  
 
      Ověřovatelé:  

 
    Josef Kutmon                         ………………………………. 
  
    Ing. Karel Med                       ………………………………. 
 
 
 
 
 
………………………………………  ………………………………………… 
                Bc. Radek Vondra               Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
       starosta městské části Praha 14                         zástupkyně starosty městské části Praha 14 
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