
Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 1/RMČ/2016 
 

ke jmenování Mgr. Jaroslavy Budilové  do funkce ředitelky Základní školy,                            
Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. j m e n u j e 
 

Mgr. Jaroslavu Budilovou do funkce ředitelky Základní školy, Praha 9 - Černý Most,  
Gen. Janouška 1006  
  

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

zajistit podpis jmenovací listiny         
 

T: 30. 1. 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, KT – personální odd., ZŠ Gen. Janouška 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 2/RMČ/2016 
 

vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby 
"revitalizace jižního náměstí Nového Hloubětína" 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 

s celkovým řešením záměru „revitalizace jižního náměstí Nového Hloubětína“ podle 
dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR), zpracované společností PÍSEK SEYČEK 
ARCHITEKTI, s.r.o., č. zakázky 14-018 datované 07.2015 a doplněné v 11.2015 

 
II. n e m á  n á m i t e k  
 

ke stavbě „revitalizace jižního náměstí Nového Hloubětína“, kterou tvoří samostatný 
prstenec rozdělený na šest samostatně stojících segmentů – kavárna, rychlé občerstvení, 
zázemí pro stánky – a tři segmenty jako tržní stánky lehké konstrukce s membránovým 
zastřešením 

 
III. p o ž a d u j e 
 

v dalším stupni projektové dokumentace  
 

1. řešit srozumitelně v prostoru náměstí zásobování kamenných obchodů a služeb, 
nových objektů i tržních stánků    

 

2. dořešit pohyblivost sezení u vodního prvku, zejména z hlediska ekonomického, 
bezpečnostního i provozního  

 

3. aktuálně reagovat na vývoj bezbariérovosti v předmětném úseku ul. Poděbradské   
 
IV.    u k l á d á 
         Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14 

 

sdělit vyjádření MČ Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby 
„revitalizace jižního náměstí Nového Hloubětína“ žadateli PÍSEK SEYČEK 
ARCHITEKTI, s.r.o., Korunní 810/104, Praha 10                                  

T: 25. 1. 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 OÚR 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 3/RMČ/2016 
 

k návrhu na udělení písemné výtky ředitelce Mateřské školy JAHODNICE,                       
Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s udělením písemné výtky Mgr. Janě Tůmové, ředitelce Mateřské školy JAHODNICE,                       
Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 
  

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

zaslat písemnou výtku Mgr. Janě Tůmové, ředitelce Mateřské školy JAHODNICE,                       
Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 

 
T: 22. 1. 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 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 4/RMČ/2016 
 

k návrhu na 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015  
___________________________________________________________________________ 

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

 
 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 
        
  schválený rozpočet                                               
         příjmy                                                                                   255.054,40  tis.  Kč                                                               
         výdaje                                                                                   296.065,80  tis.  Kč                                                                    
         financování                                                                             41.011,40  tis.  Kč 
   
 rozpočet po 20. rozpočtovém opatření k 14. 12. 2015 
         příjmy                                                                                   348.755,10  tis.  Kč 
        výdaje                                                                                   335.861,70  tis.  Kč 
         financování                                                                              - 12.893,40  tis. Kč    
 
 rozpočet po 21. rozpočtovém opatření k 31. 12. 2015 
         příjmy                                                                                   349.365,10  tis.  Kč 
        výdaje                                                                                   336.471,70  tis.  Kč 
         financování                                                                              - 12.893,40  tis. Kč    
 
II. u k l á d á 
 Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14  
 

T: 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                                                                      



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 5/RMČ/2016 
 

k  uzavření smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb se společností                          
T-Mobile Czech Republic, a.s. 

___________________________________________________________________________ 
 

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

uzavření smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb na roky 2016 – 2017                   
se společností T-Mobile Czech Republic, a. s., IČ 64949681, se sídlem Praha 4 - Nové 
Město, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, na základě které budou poskytovány 
telekomunikační služby pro MČ Praha 14 a pro subjekty zřízené a založené městskou 
částí Praha 14, dle přílohy č. 1 

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

zajistit prostřednictvím OPKČ uzavření smlouvy o poskytování telekomunikačních 
služeb na roky 2016 – 2017 se společností T-Mobile Czech Republic, a.s.  
 

 
T: 28. 1. 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:   OI, OHS, OPKČ, OŘEŠ 



příloha č. 1                                                                                                     
   č.:  

 
 
 
 
 
 
 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ 
TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB 

 
 

mezi těmito účastníky 
 

Městskou částí Praha 14 
a 
 

T-Mobile Czech Republic, a.s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tato SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB V SÍTI OPERÁTORA 
MOBILNÍCH TELEFONŮ GSM - HLASOVÝCH TELEFONNÍCH A DATOVÝCH SLUŽEB (dále jen 
"Smlouva") se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 
 
Městská část Praha 14 
se sídlem: Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9 
IČ: 00231312 
jednající Bc. Radkem Vondrou, starostou 
(dále též "MČP14") 
 
- a - 
 
T-Mobile Czech Republic, a.s. 
se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 
IČ: 64949681 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
3787 
jednající Ing. Liborem Komárkem, na základě pověření 
(dále jen "Poskytovatel") 
 
(dále společně jen "Smluvní strany" a jednotlivě "Smluvní strana") 
 

 
PREAMBULE 

 
Vzhledem k tomu, že: 
 

(A) Městská část Praha 14 má zájem na poskytování telekomunikačních služeb v síti operátora 
mobilních telefonů GSM - hlasových telefonních a datových služeb pro Městskou část Praha 14 a 
její založené a zřízené organizace v rozsahu a specifikaci uvedené v technickém zadání, jak je 
tento termín definován touto Smlouvou, a to pro Městskou část a zákazníky; 
 
(B) Poskytovatel má veškeré odborné a věcné předpoklady pro poskytování požadovaných 
služeb a má zájem tyto služby pro Městskou část Praha 14 a zákazníky za podmínek a v souladu 
s touto Smlouvou poskytovat; a 
 
(C) ) Městská část Praha 14 vystupuje na základě Smlouvy o centralizovaném zadávání 
uzavřené dne 10. 7. 2012 jménem zákazníků jako centrální zadavatel; 

 
dohodly se smluvní strany na následujícím: 
 
 

Článek I. 
DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

 
1.1 Definice. Níže uvedené termíny této Smlouvy mají význam definovaný v tomto odstavci 1.1: 
 

"Cena"    má význam uvedený v Článku 4 této Smlouvy; 
"Důvěrné informace"  mají význam uvedený v odstavci 12.1 této Smlouvy; 
"ÚMČ Praha 14"   Úřad městské části Praha 14; 
"Oprávněná osoba"   má význam uvedený v Článku VII. této Smlouvy; 
"Poskytovatel"   má význam uvedený u specifikace Smluvních stran v záhlaví 
    této Smlouvy; 
"Smlouva"    znamená tuto Smlouvu o poskytování telekomunikačních 
    služeb v síti operátora mobilních telefonů GSM - hlasových 
    telefonních a datových služeb pro Městskou část Praha 14 a          
                                              zákazníky, včetně jejích případných dodatků; 



"Smlouva o centralizovaném zadávání" znamená Smlouvu o centralizovaném zadávání ze 
    dne 10. 7. 2012, na základě které vystupuje MČP14 jako 
    centrální zadavatel; 
"Telekomunikační služby"  znamenají telekomunikační služby, jejichž specifikace je 

uvedena ve vymezení předmětu technického zadání části A a 
části B (příloha č. 2 Smlouvy)  a dalších přílohách Smlouvy 

“Technické zadání“             znamená popis požadovaných služeb co do rozsahu a kvality, 
daný v  části A a B, kdy toto vymezení předmětu technického 
zadání tvoří přílohu č. 2 Smlouvy. Přílohy jsou nedílnou 
součástí této Smlouvy; předmětem technického zadání části 
A je poskytování mobilních telekomunikačních služeb 
prostřednictvím sítě mobilního operátora pro MČP14 a 
zákazníky, předmětem technického zadání části B je 
poskytování pevných hlasových a souvisejících 
telekomunikačních služeb v místě „koncových bodů sítě“, tj. v 
pobočkové ústředně a samostatných telefonních linkách v 
užívání MČP14 a zákazníků 

"Třetí strana"    znamená jakýkoliv subjekt odlišný od Smluvních 
stran; 
 "Zákazník"    

1. Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 25622684, sídlo: Praha 9 - Kyje, Metujská 907, PSČ: 
198 00,  
2. Praha 14 kulturní, IČ: 75122987, sídlo: Praha 9 - Kyje, Šimanovská 47, PSČ: 198 00,  
3. Základní škola, Praha 9- Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace, IČ: 70885168, 
sídlo: Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16, PSČ: 198 00,  
4. Základní škola Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec, IČ: 61381233, sídlo: Praha 9 – 
Lehovec, Chvaletická 918, PSČ: 198 00,  
5. Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří. Venclíků 1140, IČ: 63832836, sídlo: Praha 9 – 
Černý Most I., Bří Venclíků 1140, PSČ: 198 00,  
6. Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006, IČ: 61386898, sídlo: Praha 9 – 
Černý Most II., Gen. Janouška 1006, PSČ: 198 00,  
7. Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964, IČ: 61386618, sídlo: Praha 9 – 
Černý Most II. , Vybíralova 964, PSČ: 198 00,  
8. Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700, IČ: 49625128, sídlo: Praha 9 – 
Hloubětín, Hloubětínská 700, PSČ: 190 00,  
9. Mateřská škola Korálek Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, příspěvková organizace, IČ: 
70884501, sídlo: Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766, PSČ: 198 00,  
10. Mateřská škola Obláček Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874, příspěvková organizace, IČ: 
70884498, sídlo: Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874, PSČ: 198 00,  
11. Mateřská škola Sluníčko Praha 9 - Černá Most, Gen. Janouška 1005, příspěvková 
organizace, IČ: 70884471, sídlo: Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005, PSČ: 198 00,  
12. Mateřská škola Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 967, příspěvková organizace, IČ: 
70921105, sídlo: Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 967, PSČ: 198 00,  
13. Mateřská škola Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, příspěvková organizace, IČ: 
70884480, sídlo: Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968, PSČ: 198 00,  
14. Mateřská škola Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115, příspěvková organizace, IČ: 
70918317, sídlo: Praha 9 – Černý Most I., Paculova 1115, PSČ: 198 00,  
15. Mateřská škola Praha 9 - Lehovec Chvaletická 917, příspěvková organizace, IČ: 
70920796, sídlo: Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917, PSČ: 198 00,  
16. Mateřská škola Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500, příspěvková organizace, IČ: 
70920818, sídlo: Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500, PSČ: 198 00,  
17. Mateřská škola Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602, příspěvková organizace, IČ: 
70920257, sídlo: Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602, PSČ: 198 00,  
18. Mateřská škola Praha 9 - Jahodnice, Kostlivého 1218, příspěvková organizace, IČ: 
70919593, sídlo: Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218, PSČ: 198 00.  

 



 
1.2  Členění Smlouvy. Členění této Smlouvy do článků a odstavců a zařazení nadpisů je prováděno 
pouze pro účely usnadnění orientace a nemá vliv na význam nebo výklad této Smlouvy. Výrazy "tato 
Smlouva", "této Smlouvy", "podle této Smlouvy" a výrazy jim obdobné se týkají této Smlouvy a nikoliv 
jakéhokoliv konkrétního článku či odstavce či jiné části této Smlouvy, a zahrnují jakoukoliv smlouvu 
nebo dokument doplňující či rozšiřující tuto Smlouvu. Pokud to není v rozporu s předmětem či 
kontextem této Smlouvy, odkazy v této Smlouvě na články a odstavce představují odkazy na články a 
odstavce této Smlouvy. 
 
1.3  Významy. Slova vyjadřující pouze jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak, slova 
vyjadřující mužský rod zahrnují i ženský a střední rod a naopak, a výrazy vyjadřující osoby zahrnují 
fyzické i právnické osoby a naopak. 
 
1.4  Odkazy na zákony a jiné odkazy. Všechny odkazy na zákony v této Smlouvě budou vykládány 
jako odkazy na zákony v platném a účinném znění a všechny odkazy v této Smlouvě na části, články, 
odstavce a přílohy budou vykládány jako odkazy na části, články, odstavce a přílohy této Smlouvy. 
 
1.5  Odkazy na MČP14. Všude tam, kde je uvedeno MČP14, se dle významu a účelu této Smlouvy a 
Smlouvy o centralizovaném zadávání rozumí přiměřeně též zákazníci. 
 
 

Článek II. 
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

 
2.1  Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem vymezení vzájemných práv a povinností při 
poskytování Telekomunikačních služeb a zajištění poskytování Telekomunikačních služeb. 
 
2.2  Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Telekomunikační služby v 
kvalitě a rozsahu dle technického zadání a závazek MČP14 uhradit Poskytovateli smluvenou Cenu, a to 
vše za podmínek stanovených touto Smlouvou. 
 
2.3  Na základě Smlouvy o centralizovaném zadávání budou Telekomunikační služby poskytovány 
zákazníkům.  
 
2.4  Předmětem této smlouvy je poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě 
mobilního operátora. Přesná specifikace poskytovaných Telekomunikačních služeb je uvedena rovněž 
v příloze č. 2 vymezení předmětu technického zadání části A a části B, jež je nedílnou součástí této 
Smlouvy. 
 
 

Článek III. 
DOBA PLNĚNÍ 

 
3.1  Poskytovatel zahájí poskytování Telekomunikačních služeb dnem účinnosti této Smlouvy, tj. 
29. 1. 2016. 
 
3.2  Poskytovatel bude Telekomunikační služby poskytovat po dobu 24 měsíců ode dne účinnosti 
této Smlouvy. 
 
 

Článek IV. 
CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY 

 
4.1  Cena za Služby a prodej se řídí přílohou č. 4 Zvláštní smluvní podmínky a cenové ujednání 
části B, a není-li cena za poptávanou službu či zboží dána touto přílohou, pak se řídí aktuálním 
Ceníkem tarifů a služeb pro klíčové zákazníky. Cena daná přílohou č. 4 je pevná a konečná. 
Poskytovatel není oprávněn požadovat jakékoliv navýšení této ceny (s výjimkou případu změny 
zákonné sazby DPH) a garantuje ji po dobu platnosti této smlouvy. MČP14 se zavazuje hradit 



sjednanou cenu za Služby, a to vždy na účet TMCZ uvedený v příslušném Vyúčtování. Není-li výslovně 
uvedeno jinak, jsou veškeré ceny v této smlouvě uvedeny bez DPH a přistupuje k nim vždy DPH 
v zákonné výši. Skutečná cena se stanoví jako součet součinů všech položkových cena jednotek 
odebraných zákazníkem za příslušné fakturační období. 
 
4.2  Aktuální Ceník tarifů a Služeb pro klíčové zákazníky je uveden vždy na www.t-mobile.cz/firmy. 
Pokud by TMCZ během prvního roku ode dne podpisu této smlouvy provedl jednostranně jeho změnu, 
která by pro všechny Účastnické smlouvy uzavřené v režimu této smlouvy znamenala podstatné 
zhoršení smluvních podmínek, je MČP14 oprávněna během 20 kalendářních dnů od zveřejnění takové 
cenové úpravy písemně tuto smlouvu vypovědět. 
 
4.3  MČP14 prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámila s Ceníkem tarifů a Služeb pro 
klíčové zákazníky ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy. 
 
4.4  Úhrada Ceny za skutečně poskytnuté služby bude probíhat jednou měsíčně vždy zpětně za 
příslušný kalendářní měsíc na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem. Cena za 
poskytnuté Telekomunikační služby bude Poskytovatelem účtována samostatně každému Zákazníkovi 
dle počtu používaných SIM karet a daňový doklad musí být doručen příslušnému Zákazníkovi na 
fakturační adresu uvedenou v Článku 1.1 této Smlouvy nejpozději do patnáctého dne kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly služby poskytnuty. 
 
4.5  Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnou a účinnou legislativou 
České republiky, a to minimálně: 
(a) označení Zákazníka včetně adresy sídla, IČ, DIČ; 
(b) označení Poskytovatele včetně adresy sídla, IČ, DIČ; 
(c) označení Smlouvy, na jejímž základě se Cena účtuje; 
(d) číslo faktury; 
(e) den odeslání; 
(f) den splatnosti faktury; 
(g) datum zdanitelného plnění; 
(h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit; 
(i) fakturovanou částku vyjádřenou v české měně s vyčíslením DPH; 
(j) odkaz na rozpis dílčích úhrad (je-li případné); 
(k) rozpis poskytnutých služeb; a 
(l) razítko a podpis Poskytovatele. 
 
4.6  Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, 
je Zákazník oprávněn vrátit ji ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů od jejího obdržení Poskytovateli s 
uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší doba 
splatnosti této faktury a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury Zákazníkovi. 
Lhůta splatnosti řádně vystavené faktury je 21 (slovy: dvacet jedna) dní ode dne jejího doručení 
Zákazníkovi. Faktura se vždy platí v české měně bankovním převodem na účet druhé Smluvní strany. 
Povinnost Zákazníka plnit řádně a včas je splněna odesláním příslušné částky na účet Poskytovatele. 
 
4.7  Uzavřením této Smlouvy Poskytovatel vyjadřuje a potvrzuje, že Cena je stanovena správně a 
dostatečně. Cena zahrnuje splnění veškerých povinností Poskytovatele, nákladů Poskytovatele a 
všechny věci, práva a činnosti nezbytné pro řádné poskytování Telekomunikačních služeb a dále 
odstranění veškerých případných vad. 
 
4.9  Poskytovatel před uzavřením této Smlouvy přezkoumal a prověřil možnosti a podmínky 
poskytování Telekomunikačních služeb a potvrzuje, že poskytování Telekomunikačních služeb lze za 
Cenu a stanovených podmínek provést tak, aby spolehlivě sloužily požadovanému účelu. 
 
4.10  Ze strany Zákazníka nebudou poskytovány zálohové platby. 
 
 
 
 



 
 

Článek V. 
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE 

 
5.1  Poskytovatel je povinen plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy za podmínek stanovených 
touto Smlouvou, a to vždy s maximálně možným vynaložením odborné péče. 
 
5.2  Poskytovatel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu MČP14 o veškerých 
skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků Smluvních stran, a zejména o skutečnostech, 
které mohou být významné pro rozhodování MČP14 ve věcech této Smlouvy. 
 
5.3  Poskytovatel je vždy povinen při poskytování plnění dle této Smlouvy postupovat s odbornou 
péčí a v souladu se svými povinnostmi stanovenými touto Smlouvou a v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy. 
 
5.4  Poskytovatel se zavazuje svou činnost uskutečňovat v souladu se zájmy MČP14 a při veškeré 
své činnosti dbát na dobré jméno MČP14 a nedopustit se jednání, které by mohlo dobré jméno MČP14 
jakkoliv ohrozit nebo poškodit. 
 
5.5  Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy svými zaměstnanci, popřípadě i 
jinými za tímto účelem pověřenými osobami. Poskytovatel je povinen zajistit, aby osoby, které použije, 
byly písemně zavázány k tomu, aby svou činnost vykonávaly za respektování všech ustanovení tak, jak 
jsou pro Poskytovatele sjednána v této Smlouvě. 
 
5.6  Poskytovatel se zavazuje uhradit MČP14 veškerou škodu, která mu vznikne při realizaci této 
Smlouvy v případě, že poskytované plnění se ukáže být nedostatečné, neúplné a/nebo v rozporu s 
touto Smlouvou či s právními předpisy. Pro tento případ má MČP14 právo od této Smlouvy odstoupit. 
Poskytovatel se zavazuje postupovat při poskytování služeb dle této Smlouvy v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky, které bude interpretovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí 
a při vynaložení veškeré odborné péče. 
 
5.7  Poskytovatel tímto prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření 
této Smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících. 
 
5.8 Poskytovatel prohlašuje, že má veškerá povolení a/nebo souhlasy či jakákoliv jiná rozhodnutí 
nezbytná pro řádné plnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy. 
 
5.9  Poskytovatel tímto prohlašuje, že dle jeho informací s ním nebylo zahájeno insolvenční řízení, 
není v úpadku, ani nelze dle jeho informací tyto skutečnosti očekávat. 
 
5.10  Poskytovatel bere na vědomí, že MČP14 na shora uvedené prohlášení a závazky spoléhá a 
bere je do úvahy při uzavírání této Smlouvy. 
 

 
Článek VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI MČP14 
 
6.1  MČP14 se zavazuje poskytnout Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k 
řádnému plnění závazků Poskytovatele. 
 
6.2  MČP14 poskytne Poskytovateli veškerou součinnost, která se v průběhu plnění závazků 
Poskytovatele dle této Smlouvy projeví jako potřebná pro toto plnění. 
 
6.3  MČP14 má právo kdykoliv kontrolovat průběh poskytování Telekomunikačních služeb a 
Poskytovatel  je povinen toto právo MČP14 bez odkladu zajistit. 
 

 



Článek VII. 
OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

 
7.1  Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat 
každou Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. 
Pro účely této Smlouvy se má za to, že Oprávněnými osobami jsou následující osoby: 
 
MČP14: 

Vladimír Vencl, vedoucí odboru hospodářské správy ÚMČ Praha 14, tel. 602 200 454, e-
mail:  vencl@praha14.cz 
 
Monika Vyoralová, pracovnice odboru hospodářské správy ÚMČ Praha 14, tel. 
281005273, e-mail: monika.vyoralova@praha14.cz 

Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 
ředitel: Mgr. Eva Hradská, tel. 281862104 
info@zshloubetin.cz 
www.zshloubetin.cz  

Základní škola Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec  
ředitel: Mgr. Josef Knepr, tel. 281869216  
info@zschvaleticka.cz  
www.zs-chvaleticka.cz 

Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 
ředitel: Mgr. Ilona Šťastná, tel. 281912150  
info@zsgenjanouska.cz 
www.zsgenjanouska.cz  

Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964  
ředitel: Mgr. Jaroslav Šupka, tel. 281090572   
reditel.zsvybiralova@volny.cz  
http://www.zsvybiralova.cz 

Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří. Venclíků 1140 
ředitel: Mgr. Klára Machová, tel. 281000033 
reditelna@zsvencliku.cz,  
klara.machova@zsvencliku.cz 
http://www.zsvencliku.cz/ 

      Základní škola, Praha 9- Kyje, Šimanovská 16 
      ředitel: Mgr. Alena Gabaĺová, tel. 281862388 
      alena.gabalova@zssimanovska.cz 
      www.zssimanovska.cz 

     Mateřská škola Korálek Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766  
     ředitel: Bc. Olga Štěpánková, tel. 281918535, 281918536 -9 
     reditelna@mskoralekpraha.cz 
     http://www.skolka-koralek.cz 

    Mateřská škola Sluníčko Praha 9 - Černá Most, Gen. Janouška 1005 
    ředitel: Bc. Ivana Jandová, tel. 281913402 (i fax) 
    slunicko-ms@volny.cz  
    www.slunicko-ms.wz.cz  
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    Mateřská škola Obláček Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874  
    ředitel: Bc. Jitka Kuchařová, tel. 281912741 
    oblacek.sebelova@seznam.cz 
    www.ms-oblacek.cz/ 
 
    Mateřská škola Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968  
    ředitel: Bc. Nina Vatolinová, tel. 281911723  
    reditelna@msvybiralova968.cz 
    www.msvybiralova968.cz/ 
 
   Mateřská škola Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 967  
   ředitel: Mgr. Jarmila Smolíková, tel.  281911722 
   msvybiralova@o2active.cz 
   msvybiralova967.estranky.cz  

   MŠ Mateřská škola Praha 9 - Lehovec Chvaletická 917  
   ředitel: Mgr. Hana Seifertová, tel. 281867290 
   281868434 
   ms.chvaleticka@seznam.cz  
   www.skolicka-lehovec.com 

  Mateřská škola Praha 9 - Jahodnice, Kostlivého 1218 
   ředitel: Mgr. Jana Tůmová, tel. 281932752 
  reditelna@msjahodnice.cz  
  www.msjahodnice.cz 
 
 Mateřská škola Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115  
 ředitel: Mgr. Andrea Benešová, tel. 281864326 
  ms.paculova@volny.cz  
  mspaculova.euweb.cz 

 Mateřská škola Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602  
 ředitel: Bc. Zuzana Králová, tel. 281862911 
  skolstol@volny.cz  
  http://www.msstolmirska.cz 

Mateřská škola Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500  
ředitel: Helena Zychová, DiS., tel. 281863943 
   zelenecska@volny.cz  
   www.ms-zelenecska.cz 

Správa majetku Praha 14, a.s. 
ředitel: Mitáš Vladimír, tel. 281021460 
   v.mitas@spravamaj14.cz 
 
Praha 14 kulturní 
ředitel: Mg.A David Kašpar, tel. 226220530, 777321105 
   david.kaspar@praha14kulturni.cz 
 
Poskytovatel: Josef Hásek, Manažer prodeje klíčovým zákazníkům, telefon: 724 004 839, e-mail: 
josef.hasek@t-mobile.cz 
 
7.2  V případě změny osoby uvedené v odstavci 7.1 Smlouvy jsou Smluvní strany povinny 
navzájem se písemně informovat bez zbytečného odkladu poté, co ke změně této osoby dojde. 
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Článek VIII. 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 
8.1  Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k 
minimalizaci vzniklých škod. 
 
8.2  Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé Smluvní 
strany s jejím vlastním plněním. 
 
8.3  Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli 
povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná 
strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále že by v době vzniku takovou 
překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná 
strana byla v prodlení s plněním své povinnosti a/nebo vznikla z důvodů jejích hospodářských poměrů. 
Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto 
povinnosti spojeny. 
 
8.4  Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. 
 
8.5  Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o 
porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 
 
 

Článek IX. 
SMLUVNÍ POKUTY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
9.1  V případě, že Poskytovatel nezahájí v souladu s Článkem III. této Smlouvy poskytování 
Telekomunikačních služeb a dále v nich řádně nepokračuje ani do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od podpisu 
této Smlouvy, má MČP14 právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč za každý, byť 
započatý, den prodlení. MČP14 má v tomto případě právo od této Smlouvy odstoupit. 
 
9.2  V případě, že je Poskytovatel v prodlení s poskytováním plnění vymezeného v Článku II. 
Smlouvy či nebudou poskytovány ve smluveném rozsahu a kvalitě, je Poskytovatel povinen uhradit 
MČP14 smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení. 
 
9.3  V případě porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatele dle Článku XII. této Smlouvy, má 
MČP14 právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč pro každý jednotlivý případ. 
 
9.4  Smluvní pokuta je splatná na základě doručení faktury vystavené MČP14. Faktura musí 
obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů a její splatnost je 21 (slovy: dvacetjedna) dní 
ode dne jejího doručení druhé Smluvní straně. 
 
9.5  Vznikem nároku na smluvní pokutu, jejím vyúčtováním ani zaplacením není dotčen nárok 
MČP14 na úhradu vzniklé škody způsobené prodlením či porušením povinností v jakémkoli rozsahu. 
 
9.6  Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením druhé Smluvní 
strany s plněním jejích závazků. 
 
9.7  Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli 
povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by 
povinná Smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále jestliže 
nelze rozumně předpokládat, že by překážku mohla předvídat při postupu s odbornou péčí. 
Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v 



prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující 
odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, po kterou trvá překážka podle předchozích vět tohoto 
odstavce. 
 
9.8  Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k 
vyvinutí maximálního úsilí a veškeré odborné péče k odvrácení a překonání okolností vylučujících 
odpovědnost. 
 
9.9  MČP14 je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení ze 
strany Poskytovatele. Za takové podstatné porušení bude považováno zejména jakékoliv porušení 
povinnosti Poskytovatele vyplývající z této Smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné lhůtě poskytnuté 
ze strany MČP14. MČP14 se v této souvislosti zavazuje, že taková dodatečná lhůta bude vždy 
stanovena na základě povahy porušení a s přihlédnutím k možnostem Poskytovatele, které lze k 
přihlédnutím ke všem okolnostem spravedlivě očekávat. 
 
9.10  Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany 
informací, náhrady škody a ustanovení týkajících se takových práv a povinností, z jejichž povahy 
vyplývá, že trvají i po odstoupení. 
 
 

Článek X. 
TRVÁNÍ SMLOUVY 

 
10.1  Tato Smlouva zaniká: 
(a) písemnou dohodou Smluvních stran; 
(b) odstoupením od Smlouvy; 
(c) výpovědí ze strany MČP14, a to i bez udání důvodů, s výpovědní lhůtou v délce 6 (slovy: šest) 
měsíců; výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé Smluvní straně; 
(d) výpovědí ze strany Poskytovatele, a to i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou v délce 12 (slovy: 
dvanáct) měsíců; výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé Smluvní straně. 
 
10.2  MČP14 může tuto Smlouvu vypovědět Poskytovateli ve lhůtách dle odstavce 10.1 z těchto 
důvodů: 
(a) poskytovatel není schopen poskytovat jakoukoli ze Služeb MČP14, a to ode dne, kdy Poskytovatel 
písemně prohlásí MČP14, že není schopen jakoukoli ze Služeb poskytovat, nebo 
(b) poskytovatel je v prodlení s poskytnutím jakékoli ze Služeb MČP14 po dobu delší než 48 hodin, 
nebo 
(c) bez udání důvodu. 
 
10.3  Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět MČP14 z důvodu, že MČP14 je v prodlení 
s úhradou faktury Poskytovatele za poskytnutí Telekomunikačních služeb déle než dva měsíce ode dne 
jejího doručení MČP14, byl na její neuhrazení písemně Poskytovatelem upozorněn spolu s možným 
důsledkem výpovědi této smlouvy a po tomto upozornění ji do jednoho týdne neuhradil. 
 
10.4  Jakýkoli úkon vedoucí k ukončení této Smlouvy musí být učiněn v písemné formě a je účinný 
okamžikem jeho doručení druhé straně. Zákonné důvody nejsou shora uvedeným dotčeny. 
 
 

 
Článek XI. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
11.1  Postoupení. Poskytovatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva z této Smlouvy na Třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu MČP14, a to ani částečně. Jakékoliv jednání učiněné v 
rozporu s tímto ustanovením je neplatné. 



 
11.2  Započtení. Smluvní strany se výslovně a neodvolatelně dohodly, že Poskytovatel je oprávněn 
započíst jakékoli své pohledávky za MČP14 proti pohledávkám MČP14 za Poskytovatelem z této 
Smlouvy pouze na základě vzájemné písemné dohody. 
 
11.3  Subdodavatelé. V případě, že je předmět plnění či jakákoliv jeho část plněna prostřednictvím 
subdodavatele, je Poskytovatel zavázán, jako by plnil sám. MČP14 si vyhrazuje právo na předchozí 
písemný souhlas s jakoukoliv změnou subdodavatele Poskytovatele. 
 
11.4  Osobní údaje. Poskytovatel se zavazuje, že dostane-li se v průběhu plnění této Smlouvy do 
kontaktu s osobními údaji, bude je ochraňovat a nakládat s nimi v souladu s příslušnými právními 
předpisy. Smluvní strany se v případě kontaktu s osobními údaji, který bude spadat pod režim zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě spočívající v dohodě o zpracování takových 
osobních údajů. 
 
11.5  Archivace. Smluvní strany jsou povinny všechny dokumenty a účetní doklady, které se týkají 
realizace této Smlouvy, uchovat a archivovat nejméně po dobu 10 let po ukončení této realizace. Tato 
lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla Poskytovateli vyplacena 
závěrečná platba. 
 
11.6  Reklamace. Reklamace se řídí dokumentem „Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s., vydané podle zákona č. 127/2005 Sb., v platném znění“ (dále jen „VPST TMCZ“), který 
je Přílohou č. 3 této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu mezi ustanoveními 
Smlouvy, VPST TMCZ a Technického zadání se přednostně ustanovení uplatní v tomto pořadí: 
- Smlouva 
- Vymezení předmětu technického zadání části A a B (příloha č. 2 Smlouvy)  
- VPST TMCZ 
 
Ustanovení VPTMCZ a Podmínek zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů 
účastníků, jejichž aplikace by byla pro MČP14 nevýhodná či jinak zhoršovala postavení MPČ14, se 
nepoužijí. 
 
 

Článek XII. 
OCHRANA INFORMACÍ 

 
12.1  Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání a plnění 
této Smlouvy, dále informace, tvořící její obsah a informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou i z 
jejího plnění, zůstanou dle jejich vůle utajeny (dále jen „Důvěrné informace“). 
 
12.2  Smluvní strany se dohodly, že tyto informace nikomu neprozradí a přijmou taková opatření, 
která znemožní jejich přístupnost Třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na 
případy, kdy 
(a) mají Smluvní strany této Smlouvy opačnou povinnost stanovenou zákonem; a/nebo 
(b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 
mlčenlivosti; a/nebo 
(c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 
povinností vyplývajících z tohoto článku. 
 
12.3  Vyjma výše uvedeného se Poskytovatel zavazuje, že bude chránit a utajovat před Třetími 
osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství, Důvěrné informace a jiné skutečnosti, které mu byly 
poskytnuty v rámci smluvního vztahu s MČP14 nebo při běžném obchodním styku. Smluvní strany 
sjednávají, že Důvěrnými informacemi jsou veškeré MČP14 poskytnuté informace, podklady a 
dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných zdrojích (např. obchodní rejstřík). Tím není 
dotčeno ustanovení odstavce 12.6 níže. 
 



12.4  Pokud je sdělení Důvěrných informací Třetí osobě nezbytné pro plnění závazků Poskytovatele 
vyplývajících mu z této Smlouvy, může Poskytovatel tyto Důvěrné informace poskytnout pouze s 
předchozím písemným souhlasem MČP14 a za předpokladu, že tato Třetí osoba před započetím 
činnosti písemně potvrdí svůj závazek zachování mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací ze strany 
této Třetí osoby, je za toto porušení odpovědný v plném rozsahu Poskytovatel. 
 
12.5  V případě uplatnění smluvních sankcí a náhrady škody není dotčena hmotná a trestní 
odpovědnost fyzických osob, které za Poskytovatele jednaly a závazek mlčenlivosti a ochrany 
Důvěrných informací nedodržely. 
 
12.6  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv ( CES ) vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum  jejího uzavření, dobu 
účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy. 
 
12.7   Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv podmínek. Poskytovatel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, aby tato Smlouva 
a/nebo její jakákoliv část, byla dle uvážení MČP14 zveřejněna způsobem umožňující neomezenému 
počtu Třetích osob dálkový přístup a/nebo jiným vhodným způsobem. 
 
12.8     Souhlas s uzavřením smlouvy dala Rada městské části Praha 14 svým usnesením č. 
…/RMČ/2016 ze dne 11. 1. 2016. 

 
Článek XIII. 

ETICKÉ JEDNÁNÍ 
 
13.1  Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich vlastníci, společníci, statutární orgány, ředitelé, 
zaměstnanci, zástupci a/nebo jakékoliv jiné osoby nepředají, nebudou nabízet ani slibovat peněžní 
dary a/nebo platby nebo jakékoliv jiné majetkové hodnoty a výhody přímo či nepřímo žádnému 
státnímu úředníku, členům politických stran a/nebo volenému zástupci za účelem nákupu, prodeje 
nebo obchodu nebo zajištění jakékoliv výhody, rovněž tak žádné jiné osobě, organizaci, společnosti 
nebo jakémukoliv jinému subjektu, pokud by takové dary, platby či výhody porušily příslušné právní 
předpisy. Smluvní strany souhlasí, že jakékoliv porušení ustanovení tohoto článku kteroukoliv Smluvní 
stranou představuje oprávněný důvod k okamžitému odstoupení od této Smlouvy bez vzniku 
jakýchkoliv závazků vůči Smluvní straně, jež porušila ustanovení tohoto článku Smlouvy. 
 
13.2  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel: 
(a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání 
kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo při provádění smlouvy; 
nebo 
(b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití 
podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 
 
13.3  Smluvní strany souhlasí, že v případě porušení etického jednání vzniká MČP14 (kromě práva 
od této Smlouvy odstoupit) nárok na úhrady smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč v každém 
jednotlivém případě. 
 
13.4  Poskytovatel se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy související s předmětem plnění 
dle této Smlouvy. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Článek XIV. 
ŘEŠENÍ SPORŮ 

 
14.1  Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou z této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Sdělení o existujících neshodách, 
případně rozporech se Smlouvou, bude zasláno písemně doporučeným dopisem druhé straně. 
 
14.2  Jestliže po 30 dnech od zaslání dopisu podle odstavce 14.1 této Smlouvy Smluvní strany 
nebyly schopny dohodou smluvní spor vyřešit, může jedna nebo druhá Smluvní strana požádat, aby 
spor mezi Smluvními stranami byl řešen soudně. 
 

 
Článek XV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
15.1  Oddělitelnost. Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, 
jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako 
celkem. 
 
15.2  Úplnost. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ve věci předmětu této 
Smlouvy, a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této 
Smlouvy. 
 
15.3  Vzdání se práva. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran přehlédne nebo promine jakékoliv 
neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové 
jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, 
porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud 
nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně. 
 
15.4  Platnost a účinnost. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 
stranami a účinnosti dne 29. 1. 2016. 
 
15.5  Stejnopisy. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy:čtyřech) stejnopisech s platností 
originálu, přičemž MČP14 obdrží 3 (slovy: tři) vyhotovení a Poskytovatel obdrží 1 (slovy: jedno) 
vyhotovení. 
 
15.6  Rozhodné právo. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České 
republiky, a to zejména občanským zákoníkem. 
 
15.7  Změny a doplňky. Veškeré změny této Smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou 
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 
 
15.8  Přílohy. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří: 
 
Příloha č. 1 Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky 
Příloha č. 2 Vymezení předmětu technického zadání části A a vymezení předmětu technického 
                      zadání části B 
Příloha č. 3 Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a Podmínky zpracování  
                       osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků 
Příloha č. 4 Zvláštní smluvní podmínky a cenové ujednání části B 
 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, porozuměly jí, s jejím zněním souhlasí a na 
důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy. 
 
 



 
V Praze, dne: _______________              V Praze, dne:______________ 
 
 
 
Za MČP14:      Za Poskytovatele: 
 
___________________________                   ___________________________ 
       
Jméno: Bc. Radek Vondra       Jméno: Ing. Libor Komárek 

     starosta                  senior manažer prodeje zákazníkům segmentu 
  Městská část Praha 14     T-Mobile Czech Republic, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 6/RMČ/2016 
 

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

opakované řízení“ 
___________________________________________________________________________ 

 

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 na služby „Analýza 
vzdělávacích potřeb zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 14 a další 
související služby – opakované řízení“ 

 
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: AQE advisor, a.s., se sídlem Brno-střed, Černá Pole, třída 
Kpt. Jaroše 1944/31, IČO: 269 54 770, k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
„Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 14 
a další související služby – opakované řízení“ 

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

1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
k realizaci projektu „Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců zařazených do 
Úřadu městské části Praha 14 a další související služby – opakované řízení“   

T: 15. 1. 2016 
 

2. zajistit v souladu § 82 ZVZ uzavření smlouvy k veřejné zakázce na služby „Analýza 
vzdělávacích potřeb zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 14                     
a další související služby – opakované řízení“  

T: 12. 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:   OI, OŘEŠ, tajemník úřadu 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 7/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, 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. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 na dobu určitou 
3 měsíce 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. 1133,              
ul. Ronešova, Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce    

                                 
 

T: 14. 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 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 8/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

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

obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, 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 1 + 0 v  č. p. 753,              
ul. Maňákova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok    

                                 
 

T: 31. 1. 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 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 9/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, 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. 692, nám. Plk. Vlčka, 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. 692,              
nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu určitou 2 roky    

                                 
 

T: 7. 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 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 10/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, 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. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu 
určitou 2 roky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě  

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

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v  č. p. 755,              
ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 2 roky    

                                 
 

T: 14. 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 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 11/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 670, 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 + 0 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu 
určitou 2 roky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě  

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

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v  č. p. 670,              
ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 2 roky    

                                 
 

T: 24. 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 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 12/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

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

obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou 
3 měsíce 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 + kk v  č. p. 739,              
ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce   

                                 
 

T: 31. 1. 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 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 13/RMČ/2016 
 

 k žádosti o prominutí platby nájemného za užívání bytu v č. p. 756, Kardašovská ul., 
Praha 9  

___________________________________________________________________________ 
 

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

s prominutím platby nájemného za užívání bytu v č. p. 756, Kardašovská, Praha 9,                
za období od 30. 9. 2015 do 7. 12. 2015, 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 

 
1.  informovat žadatele o souhlasu s prominutím platby nájemného za užívání bytu                   

v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, za období od 30. 9. 2015 do 7. 12. 2015, dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  

    
2.  zajistit vrácení nájemného nájemci bytu v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9,                  

za období od 30. 9. 2015 do 7. 12. 2015, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze 
v tiskové podobě                                

 
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, žadatel 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 14/RMČ/2016 
 

k návrhu na schválení pronájmu objektu č. p. 1312 ulice Tálínská, Praha 9 a části 
přilehlého pozemku parc. č. 946/1 v k. ú. Kyje, obec Praha, s účastníky výběrového 

řízení dle schváleného pořadí nabídek a uzavření nájemní smlouvy 
___________________________________________________________________________ 

 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s t a n o v u j e 
 

konečné pořadí nabídek určené komisí pro vyhodnocování nabídek na základě 
výběrového řízení zveřejněného jako neadresný záměr dne 10. 12. 2015 
  

II. s c h v a l u j e 
 

1.  pronájem 311,17 m2 podlahové plochy v objektu č. p. 1312 ulice Tálínská, Praha 9                  
a  části přilehlého pozemku parc. č. 946/1 o výměře 39 m2, to vše v k. ú. Kyje, obec 
Praha  (dále také jako „nemovitá věc“) účastníkovi umístěnému na prvním místě 
výběrového řízení dle schváleného pořadí nabídek, paní Zuzaně Lachmanové, 
případně společnosti J.M.T. s. r. o. umístěné na místě druhém, nebude-li uzavřena 
nájemní smlouva s účastníkem na místě prvním, případně společnosti HOCHER 
s.r.o. umístěné na místě třetím, nebude-li uzavřena nájemní smlouva s účastníky 
umístěnými na místě prvním a na místě druhém 

 

2. uzavření nájemní smlouvy s účastníky výběrového řízení dle schváleného pořadí 
nabídek, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců bez udání důvodu, dle 
přílohy č. 1 a), b) a c) tohoto usnesení 

 

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

 

zajistit  prostřednictvím  Vladimíra  Mitáše,  ředitele  Správy  majetku  Praha  14  a. s.,  
uzavření nájemní smlouvy k objektu č. p. 1312 ulice Tálínská, Praha 9 a části přilehlého 
pozemku parc. č. 946/1, to vše v k. ú. Kyje, obec Praha, s účastníky výběrového řízení 
dle schváleného pořadí nabídek, dle přílohy č. 1 a), b) a c) tohoto usnesení                                     

 

T: 1. 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 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 15/RMČ/2016 
 

k návrhu na jmenování vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví                             
Úřadu městské části Praha 14 a stanovení platu 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. j m e n u j e 
 

Mgr. Danu Hladíkovou vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ode dne 1.2.2016 
  

II. s t a n o v u j e 
 
plat Mgr. Daně Hladíkové ve tř. 11 

 
III. u k l á d á 
 Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14 
 

zajistit realizaci tohoto usnesení 
 

T: 1. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Luděk Lisý 
Na vědomí:   KT - PO 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 16/RMČ/2016 
 

 k zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2016  
___________________________________________________________________________ 

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

 
s opětovným podáním žádostí (přílohy č. 1 - 4  - pouze v tiskové podobě) o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části na zajištění 
bydlení azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany na území České republiky                
a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce ve smyslu zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314 Ministerstva vnitra ČR na zajištění 
integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících 
schválené usnesením vlády České republiky  č. 954 ze dne 20. listopadu 2015  
  

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

1. zajistit podání žádostí Ministerstvu vnitra ČR prostřednictvím Magistrátu hl. m. 
Prahy dle příloh č. 1 - 4 - pouze v tiskové podobě 

 
2. zajistit podání žádostí o souhlas s přijetím dotace v souladu se Statutem hl. m. Prahy 

 
T: 19. 1. 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, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 17/RMČ/2016 
 

k žádosti na udělení souhlasu s uvedením bytu městské části Praha 14, jako sídla firmy 
___________________________________________________________________________ 

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

s uvedením bytu č. 10 městské části Praha 14, na adrese Kardašovská 753, Praha 9,           
jako sídla firmy Miretskyy family družstvo, IČ: 28894821 

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

 
zajistit sdělení stanoviska Rady městské části Praha 14 žadateli Miretskyy family 
družstvo                                   

 
T: 29. 1. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM, SMP-14, a.s. 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 18/RMČ/2016 
 

k žádosti  SVM MHMP o stanovisko  k pronájmu částí pozemků parc. č. 221/268 
a 221/2,  k. ú. Černý Most 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s pronájmem části pozemku parc. č. 221/268 o výměře 700 m2 a části pozemku 
parc. č. 221/2 o výměře 1000 m2, oba v k. ú. Černý Most, za účelem stavby 
samoobslužné automyčky 
  

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

 
zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 k pronájmu částí pozemků parc. č. 221/268 
a 221/2, k. ú. Černý Most 
                                   

T: 20. 1. 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 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 19/RMČ/2016 
 

 k uzavření nájemní smlouvy s možností provést stavbu na části pozemku 
parc. č. 232/698, katastrální území Černý Most 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s uzavřením smlouvy o nájmu ideální 1/4 pozemku parc. č. 232/698 ostatní plocha, zeleň, 
katastrální území Černý Most, mezi městskou částí Praha 14 a Společenstvím vlastníků 
Kpt. Stránského 997 
  

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

 
zajistit uzavření smlouvy o nájmu ideální 1/4 pozemku parc. č. 232/698 ostatní plocha, 
zeleň, katastrální území Černý Most se Společenstvím vlastníků Kpt. Stránského 997 
 
                                   

T: 1. 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 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 20/RMČ/2016 
 

k uzavření dohody o zrušení smlouvy o nájmu pozemku 
č.j. 0430/2015/OSM/1070 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s uzavřením dohody o zrušení smlouvy o nájmu pozemku č.j. 0430/2015/OSM/1070, 
uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Společenstvím pro dům Poděbradská 561 

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

 
zajistit uzavření dohody o zrušení smlouvy o nájmu pozemku č. j. 
0430/2015/OSM/1070, která řešila pronájem části pozemku parc. č. 1072/116, 
katastrální území Hloubětín 
 

                                   
T: 1. 2. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM, ODOP, OV 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 21/RMČ/2016 
 

k žádosti o odkup pozemku parc. č 698 v katastrálním území Hostavice 
___________________________________________________________________________ 

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

s prodejem pozemku parc. č. 698 v katastrálním území Hostavice 
 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
zajistit odeslání stanoviska Rady městské části Praha 14 k odkupu pozemku parc. č. 698 
v katastrálním území Hostavice žadateli 
 

                                 T: 29. 1. 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 

 
27. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 1. 2016 
 

č. 22/RMČ/2016 
 

k instalaci dopravního značení pro zákaz jízdy nákladních automobilů nad 3,5 t                     
a autobusů (mimo MHD) na úsecích místních komunikací v ulicích Broumarská                        

a Budovatelská 
___________________________________________________________________________ 

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

s předloženým záměrem vedoucím k instalaci dopravního značení na uvedených 
komunikacích 

 
II.     u k l á d á 
         Ing. Iloně Pickové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 

 
zajistit provedení všech nezbytných úkonů, které požadují dotčené orgány státní správy, 
pro realizaci uvedeného opatření 
 

                                 T: 15. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                           Ing. Ilona Picková 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Ilona Picková 
Na vědomí:   ODOP 
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