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ZÁPIS 
 

ze  4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 22. 9. 2015  
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9 

_________________________________________________________________________ 
 

Přítomni:      29 - dle prezenční listiny 
 
Omluveni:      Jaroslav Jenšík, Soňa Tománková 
                        
Neomluveni:  
 
Ověřovatelé:    Ing. Karel Med, Ing. Břetislav Vodák  
 
Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková 
 
1. Z a h á j e n í 
 
Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 15. 00 hod  4. 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 ze 3. 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:    Ing. Karel Med, Ing. Břetislav Vodák   
 
Hlasování : 
 
pro:                        26  
proti:                      0  
zdržel se:                1 
nepřítomni:            4 
 
Ověřovatelé zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni. 
 
Starosta Bc. Vondra následně přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva   
 
 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 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2015 
 
   4. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
   5.  Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské 
        části Praha 14 za 1. pololetí roku 2015 
 
   6.  Návrh – II. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2015 
 
   7.  Návrh k vydání dodatků č. 1 ke zřizovacím listinám Mateřské školy, Praha 9 – Černý 
         Most, Vybíralova 968 a Mateřské školy, Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500, zřízené 
         městskou částí Praha 14 
 
   8.  Návrh na přidělení dotací v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“ v roce 2015 
 
   9. 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 
 
  10. Návrh na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné  
         elektronické  
 

11. Návrh ke svěření pozemku parc.č. 1384/1, k.ú. Hloubětín, z vlastnictví hl.m.Prahy do 
       správy nemovitostí MČ Praha 14 

 
   12. Návrh ke svěření pozemku PK 472/8, k.ú. Kyje, z majetku hl.m.Prahy do správy 
           nemovitostí MČ Praha 14 k umístění rozhledny DOUBRAVKA (TRIFID) 

 
   13. Návrh k žádosti o svěření pozemků v „Centrálním parku“ v k.ú. Černý Most z majetku 
          hl.m.Prahy do správy MČ Praha 14 
 
   14. Návrhy, připomínky, interpelace 

 
   15. Závěr 
 
   Informace k Domovu pro seniory 

        
Informace k možnému využití pozemků Broumarská  
 
Člen zastupitelstva Ing. Adámek poté požádal, aby bod č. 9 byl přeřazen za bod 13, vzhledem 
k závažnosti předloženého materiálu. Tento návrh si starosta Bc. Vondra osvojil a poté dal 
hlasovat o předloženém návrhu programu. 
                                                                       
Hlasování:  
pro:                   20      
proti:                  3  
zdržel se:           5  
nepřítomen:       3  
 
Tento návrh byl přijat.  

 
   Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14  byl schválen. 
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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 
Koplíkovou, vedoucí OPKČ. 
 
Navrženi byli:  MUDr. Jan Kaufman, Hana Muhrová, Petr Venclíček 
 
Hlasování:   
pro:                      28       
proti:                     0 
zdržel se:               0 
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. Koplíkové a zvolili si ze svého středu  předsedu. 
Předsedou návrhového a volebního výboru byl zvolen MUDr. Jan Kaufman. 
 
Dále starosta Bc. Vondra přistoupil k projednávání  jednotlivých bodů programu. 

 
2. Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. Člen zastupitelstva 
Ing. Adámek vznesl dotaz ohledně možného střetu zájmu u nové přísedící. Dotaz následně 
zodpověděl tajemník ÚMČ Prahy 14 Ing. Lisý a vedoucí OSO Mgr. Kryštof. Dále již 
v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu 
usnesení.  
 

   Hlasování:   
     
   pro:                       29   
   proti:                     0 
   zdržel se:               0 
   nepřítomen:           2 
 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 39/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: 6. 10. 2015 
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3.  Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2015 
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:                       29   
   proti:                     0 
   zdržel se:               0 
   nepřítomen:           2 
 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 40/ZMČ/2015 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
     zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2015 
 

   4. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Adámek, který požádal o doplnění informací k bodu 56/RMČ/2014. Ing. 
Adámkovi budou na jeho žádost zaslány podrobnosti k dané problematice. V diskusi již nikdo 
další nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 

   Hlasování:   
     
   pro:                       29   
   proti:                     0 
   zdržel se:               0 
   nepřítomen:           2 
 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 41/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 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

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

Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  
V diskusi poté vystoupil člen zastupitelstva Ing. Froněk, který vznesl dotaz ohledně přijatých 
pojistných plnění. Dotaz následně zodpověděla Ing. Mgr. Svobodová. Dále v diskusi 
vystoupil člen zastupitelstva Ing. Adámek, který vznesl dotazy týkající se : 
1) park Pilská – dotaz zodpověděla Ing. Mgr. Svobodová spolu s Ing. Adámkovou (ODOP)  
2) bydlení pro azylanty – zodpověděla Ing. Mgr. Svobodová  
3) sběr a svoz odpadů – zodpověděla Ing. Mgr. Svobodová 
Dále v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém 
návrhu usnesení.  
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   Hlasování:   
     
   pro:                       27   
   proti:                     0 
   zdržel se:              2 
   nepřítomen:          2 
 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 42/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. pololetí roku 2015 
         
  příjmy                                                                                 146.756,06 tis.  Kč 
          výdaje                                                                                 111.357,50 tis.  Kč 
          z toho: 
          kapitálové                                                                             16.283,61 tis.  Kč 
          běžné                                                                                     95.073,89 tis. Kč 
          financování                                                                         - 35.398,56 tis. Kč 
 
 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí 

roku 2015 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 23.959 tis. Kč           
 

   6.  Návrh – II. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2015 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  
V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing.Adámek, který vznesl dotazy týkající se sociální 
pomoci etnickým skupinám, odměnám pro ředitele škol a školek a k příspěvku poskytované- 
mu zaměstnaneckým fondem. Dotazy následně zodpověděla zástupkyně starosty Ing. Mgr. 
Svobodová – setkání kultur, odměny vypláceny dle směrnice (Ing. Adámkovi bude poskytnut 
materiál ohledně čerpání odměn). K příspěvku ze zaměstnaneckého fondu se poté vyjádřila 
předsedkyně odborové organizace JUDr. Bašná.   
   Dále v diskusi ohledně vzrůstu financování vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med. Jeho 
dotaz byl následně zodpovězen Ing. Špryslem, vedoucím OŘEŠ. V diskusi již nikdo další 
nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
 

   Hlasování:   
     
   pro:                       26   
   proti:                     0 
   zdržel se:               3 
   nepřítomen:           2 
 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 43/ZMČ/2015 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  

 
      8., 9., 10., 11.,12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 
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   7.  Návrh k vydání dodatků č. 1 ke zřizovacím listinám Mateřské školy, Praha 9 – Černý 
        Most, Vybíralova 968 a Mateřské školy, Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500, zřízené 
        městskou částí Praha 14 

Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  
   V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Froněk, který vznesl dotaz ohledně 
zdravotnického personálu v dětských skupinách. Dotaz následně zodpověděla předkladatelka 
materiálu Ing. Mgr. Svobodová. Další dotazy týkající se čerpání finančních prostředků z OP 
Praha vznesl člen zastupitelstva Ing. Adámek – Ing. Mgr. Svobodová poté dotaz zodpověděla a 
dále doplnila informace o řešení kapacity prostor budovy z hygienického hlediska. 
   Člen zastupitelstva Mgr. Tománek vznesl dotaz, který se týkal finančních prostředků 
spojených s umístěním dítěte v dětské skupině. Dotaz byl následně zodpovězen taktéž Ing. Mgr. 
Svobodovou. 
   Dále v diskusi vystoupila členka zastupitelstva paní Krátká, která poukázala na umístění 
dětských skupin v jednom objektu především k rozdílnosti potřeb  2 a 3letých dětí a vyslovila 
s tímto návrhem svůj nesouhlas. V diskusi poté nikdo další nevystoupil, proto dal starosta Bc. 
Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
 
Hlasování:   
     
pro:                       28   
proti:                     1 
zdržel se:               0 
nepřítomen:           2 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 44/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 

 
s účinností od 1. října 2015 znění dodatků č. 1 ke zřizovacím listinám: 
 
- pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Černý  Most, Vybíralova 968 

   čj.: 0144/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 31. 3. 2015 
 

- pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 
   čj.: 0142/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 31. 3. 2015 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit vydání výše uvedených dodatků č. 1                                                T: 30. 9. 2015 
 

   8.  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 diskusi vystoupil 
člen zastupitelstva Ing. Adámek, který poukázal na to, že žádný z uvedených žadatelů neobdržel 
příspěvek ve výši 100%. Na toto reagoval starosta Bc. Vondra s tím, že je respektováno 
rozhodnutí grantové komise. Dále navrhl, že pokud s rozhodnutím členové klubu ANO 
nesouhlasí, mohou předložit k tomuto materiálu protinávrh. Zástupkyně starosty Ing. Mgr. 
Svobodová  doplnila, jak je postupováno při rozhodování o poskytnutí grantů – funkčnost 
žádající organizace, vícezdrojové financování, realita trhu soc. služeb. Tímto byl předmětný 
fond vyčerpán.  
    Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, přistoupil starosta ke hlasování.  
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Hlasování:   
     
 pro:                       29   
 proti:                     0 
 zdržel se:               0 
 nepřítomen:           2 
 
 Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 45/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 o přidělení dotací s úspěšnými žadateli dle vzoru 

schváleného usnesením č. 14/ZMČ/2015 ze dne 10. 3. 2015 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

1. informovat žadatele o výsledcích dotačního řízení 
T: 31. 9. 2015 

 
 2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli 

T: 31. 10. 2015 
 
  10. Návrh na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby 
          dobrovolné  elektronické  

Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Adámek, který vznesl dotaz týkající se provádění dražeb společností 
GAVLAS. Tento dotaz následně zodpověděl předkladatel materiálu pan Jiří Zajac – společnost 
vybrána na základě dlouhodobých dobrých dražebních zkušeností a řádně tendrována.  
Dále bude Ing. Adámkovi poskytnuta informace o soudním znalci. V diskusi již nikdo další 
nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil k hlasování.  
 
Hlasování:   
     
   pro:                       28   
   proti:                     0 
   zdržel se:              1 
   nepřítomen:          2 
 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 46/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 

 
1. návrh na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby 

dobrovolné elektronické, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
 

2. smlouvu o provedení dražby dobrovolné elektronické, dle přílohy č. 2 tohoto 
usnesení 
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II. p o v ě ř u j e 
 Radu městské části Praha 14 
 

zajistit uzavření smlouvy o provedení dražby dobrovolné elektronické dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení a realizovat odprodej bytových jednotek formou dražby dobrovolné 
elektronické dle přílohy č. 1 tohoto usnesení                                              T: 31. 12. 2015 

 
11. Návrh ke svěření pozemku parc.č. 1384/1, k.ú. Hloubětín, z vlastnictví hl.m.Prahy do 
       správy nemovitostí MČ Praha 14 

Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra spolu se zástupcem starosty 
panem Zajacem. Na následné dotazy členů zastupitelstva Ing.Adámka a paní Hejrovské poté 
reagoval starosta Bc. Vondra, který doplnil informace o plánech s příslušným pozemkem – 
dobrovolnické úklidové práce, zajištění kontejnerů, zpracování posudku na zpřístupnění 
dotčeného pozemku. V diskusi již nikdo další nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra 
hlasovat o předloženém návrhu usnesení.   

 
Hlasování:   
     
   pro:                       28   
   proti:                     0 
   zdržel se:              1 
   nepřítomen:          2 
 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 47/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 

 
nabytí pozemku parc. č. 1384/1, k. ú. Hloubětín, z majetku hl. m. Prahy do svěřené 
správy nemovitostí MČ Praha 14 v souvislosti se zpřístupněním podzemních prostor 
„Bílý kůň“ 

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

zajistit odeslání žádosti odboru evidence, správy a využití majetku MHMP o svěření 
pozemku parc. č. 1384/1, k. ú. Hloubětín, do správy nemovitostí MČ Praha 14 

                                                                                                                              T: 15. 10. 2015 
 

   12. Návrh ke svěření pozemku PK 472/8, k.ú. Kyje, z majetku hl.m.Prahy do správy 
           nemovitostí MČ Praha 14 k umístění rozhledny DOUBRAVKA (TRIFID) 
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:                       22   
   proti:                     0 
   zdržel se:              7 
   nepřítomen:          2 
 
  Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 48/ZMČ/2015 
 
I. s c h v a l u j e 

 
nabytí pozemku PK 472/8, k. ú. Kyje, z majetku hl. m. Prahy do svěřené správy 
nemovitostí MČ Praha 14    

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

zajistit odeslání žádosti odboru evidence, správy a využití majetku MHMP o svěření 
pozemku PK 472/8, k. ú. Kyje, do správy nemovitostí MČ Praha 14        T: 15. 10. 2015 

 
   13. Návrh k žádosti o svěření pozemků v „Centrálním parku“ v k.ú. Černý Most 
          z majetku hl.m.Prahy do správy MČ Praha 14 
Materiál uvedla zástupkyně starosty Ing. Ilona Picková. V diskusi poté vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Froněk s návrhem vyjmout pozemek parc.č. 221/428. Starosta Bc. Vondra 
následně reagoval na tento návrh a poskytl k materiálu další informace- upřesnil scelení 
pozemku, nápravu majetkového vztahu, žádost MHMP, případné zadání skicy. Dále v diskusi 
vystoupil člen zastupitelstva Ing. Adámek s námitkou ohledně širší koncepce území. Starosta 
Bc. Vondra opět poskytl doplňující informace a poté dal hlasovat o předloženém návrhu 
usnesení.   
 
Hlasování:   
     
 pro:                       28   
 proti:                     0 
 zdržel se:              1 
 nepřítomen:          2 
 
 Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 49/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 

 
nabytí pozemků parc. č. 221/268, parc. č. 221/276, parc. č. 221/279, parc. č. 221/280, 
parc. č. 221/281, parc. č. 221/425, parc. č. 221/427, parc. č. 221/428 a parc. č. 221/585 
v k. ú. Černý Most  z majetku hl. m. Prahy do svěřené správy MČ Praha 14 
    

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

zajistit odeslání žádosti o svěření pozemků parc. č. 221/268, parc. č. 221/276, 
parc. č. 221/279, parc. č. 221/280, parc. č. 221/281, parc. č. 221/425, parc. č. 221/427, 
parc. č. 221/428 a parc. č. 221/585 v k. ú. Černý Most do svěřené správy MČ Praha 14 
odboru evidence, správy a využití majetku MHMP                                     T: 30. 9. 2015 
 

Příspěvky občanů městské části Praha 14 
 
pí Šefrová  - vznesla dotazy ohledně navrhované privatizace. Dotazy následně 
                             zodpověděl zástupce starosty pan Zajac (  vysvětlil problematiku 
                             privatizace, uvedené návrhy cen, stáří bytů).  
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p. Dorazil, p. Hladík – vyjádřili se k záměru týkajícího se polyfunkčního objektu na 
                                          Lehovci (ul. Kardašovská). Poukázali na špatnou obslužnost 
                                          sídliště, možné snížení   parkovacích míst (cca 40 míst)                   
                                          a další. Na tento příspěvek následně reagoval starosta                
                                          Bc. Vondra – komise územního rozvoje a životního 
                                          prostředí posuzovala pouze předběžný návrh, městská část 
                                          dosud neobdržela žádnou žádost, o této problematice se 
                                          bude dále jednat i s občany. 
 
pí Gründlová  - navázala na předchozí příspěvek ohledně stavebního záměru ke stavbě 
                           na Lehovci.Poukázala zejména na zablokování dopravní obslužnosti 
                          k jejich bytovému domu  (ul. Slévačská) K tomuto  příspěvku  se 
                          následně taktéž vyjádřil starosta Bc. Vondra – městská část zatím 
                          neobdržela tento projekt, po případném obdržení se bude  touto 
                          problematikou dále zabývat.   
 
p. Podnoha – vyjádřil se k bydlení na Lehovci, k privatizaci a k parku v Hloubětíně 
 
PhDr. Kymrová – vyjádřila se k problematice sídliště na Lehovci   
 
pí Čechová – vznesla dotazy týkající se možné privatizace. Dotazy následně zodpověděl 
                       zástupce starosty pan Zajac. 
 
p. Šembera – vyjádřil se k bydlení na Lehovci a k zachování zeleně v této lokalitě 
 

         MVDr. Pangrác – požádal, aby KV ZMČ prověřil informace o projektu SMART. 
                                        Mgr. Hladíková (OSVZ) zpracuje písemnou odpověď.  

 
           p. Vyhnalík – poukázal na problémy s mešitou na Černém Mostě. K tomuto příspěvku 
                                  se následně vyjádřil starosta Bc. Vondra – městská část neovlivní dění 
                                  v objektu, může požádat o zvýšení bezpečnosti v této oblasti. 
 
          pí Novotná – vyjádřila se k privatizaci a k navrhovaným cenám. Na tento příspěvek 
                                 reagoval starosta Bc. Vondra spolu s Ing. Froňkem – dříve prodej celých 
                                 bytových domů, nyní po bytových jednotkách, prodej za odhadní   ceny, 
                                 zastupitelstvo v roce 2007 zakázalo další privatizaci. 
 

   9. 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 

Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi poté 
vystoupila členka zastupitelstva Ing. Kijonková s dotazy ohledně privatizace – úhrada 
převodu na katastru, jaký je počet bytů navrhovaných do privatizace, jaké bude využití 
finančních prostředků získaných prodejem bytů, práce soudního znalce. Na tyto dotazy 
následně reagoval předkladatel materiálu pan Zajac a Ing. Mgr. Svobodová, kteří podali další 
informace – založení SVJ, členem bude i městská část, finanční prostředky budou zařazeny do 
rozpočtu městské části, využití zásobníku investičních  akcí po jeho revizi, dodání písemné 
komunikace se soudním znalcem. 

       Dále v diskusi vystoupil s dalšími dotazy člen zastupitelstva Mgr. Tománek – počet bytů 
s nájemní smlouvou na dobu neurčitou, výše zmíněné slevy, výše vybraného nájemného, 
efektivnost prodeje, navyšování věcně usměrňovaného nájemného. Tyto dotazy byli následně 
zodpovězeny zástupcem starosty panem Zajacem a Ing. Mgr. Svobodovou – tento materiál je 
předkládán proto, aby bylo zjištěno kolik obyvatel projeví o navrhnutou privatizaci zájem, počet 
bytů s nájemní smlouvou na dobu určitou 20 -30%, výše slevy 45 %.  
      Člen zastupitelstva Ing. Med dále navrhl možnosti úvěru na zateplení obecních domů. Na 
návrh  reagoval zástupce starosty pan Zajac.   
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      Člen zastupitelstva Ing. Adámek poté vystoupil s dalšími dotazy, na které opět reagoval 
zástupce starosty pan Zajac spolu se starostou Bc.Vondrou, kteří poukázali na schválené 
pokyny pro prodej bytů, vysvětlili agendu SVJ a náklady  spojené s převodem. Ing. Adámkovi 
bude na jeho žádost zaslán celý znalecký posudek. 
    Dále se k navrhované privatizaci vyjádřili členové zastupitelstva Ing. Froněk, Ing.Vrba 
Ing.Med (upozornil na možné ručení obce za úvěr soukromému subjektu – SVJ), Ing. Adámek, 
pan Hron a Ing. Kijonková. Na podněty a připomínky následně reagovali zástupce starosty pan 
Zajac, Ing.Mgr. Svobodová a starosta Bc. Vondra. Ing.Vrbovi bude na základě jeho požadavku 
zaslán metodický pokyn.  
   Po skončení diskuse k materiálu starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém 
materiálu. 
 

Hlasování:   
     
pro:                       16   
proti:                     7 
zdržel se:               6 
nepřítomen:           2 
 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 50/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 

 
postup 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 

 
   Informace k Domovu pro seniory 

Komentář poskytla Ing. Mgr. Svobodová, která zároveň pozvala všechny členy zastupitelstva 
na schůzku s petičním výborem, která se bude konat 12. 10. 2015 od 16. 00 hod. a s ohledem 
na volbu prostor požádala o potvrzení účasti na její e-mail do 27. 9. 2015.  
        
Informace k možnému využití pozemků Broumarská  
Komentář poskytl starosta Bc.Vondra, který zároveň osloví předsedy politických klubů a na 
příští zasedání zastupitelstva poté předloží návrh konkrétní varianty.  
 
Návrhy, podněty interpelace 
Na základě podnětu Ing.Adámka zástupce starosty pan Zajac požádá SMP -14,a.s. o zaměření 
se na sledování inzertních serverů o prodeji bytů.  
 

 Závěr – starosta Bc. Vondra ukončil zasedání zastupitelstva v 19.30 hod.  
 
      Ověřovatelé:  

 
    Ing. Karel Med                         ………………………………. 
  
    Ing. Břetislav Vodák                 ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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