
Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
33. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 4. 4. 2016 
 

č. 179/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

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

obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, 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 3 + 1 v  č. p. 764,                             
ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok    

                                 
 

T: 31. 5. 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 

 
33. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 4. 4. 2016 
 

č. 180/RMČ/2016 
 

k návrhu na přidělení bytu o velikosti  2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9,                   
byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu                              

se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 
___________________________________________________________________________ 

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

návrh na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9,                                  
ve veřejném zájmu, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, na dobu určitou 2 roky, 
s možností dalšího prodlužování dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14,                     
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 
  

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

 
zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní 
společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu                            
o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 ve veřejném zájmu, na dobu určitou  
2 roky, s možností dalšího prodlužování dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14
                                 

 
T: 30. 6. 2016 

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



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
33. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 4. 4. 2016 
 

č. 181/RMČ/2016 
 

k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 3 + 1 v domě                              
č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s návrhem na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 993,                  
ul. Kpt. Stránského, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  

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

 
zajistit právní úkony související s vydáním souhlasu se společným nájmem bytu                              
o velikosti 3 + 1 v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9  
  

 
T: 30. 6. 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 

 
33. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 4. 4. 2016 
 

č. 182/RMČ/2016 
 

k návrhu na schválení převodu nájmu prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 
71,65 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 813 ulice Maňákova, Praha 9     

___________________________________________________________________________ 
 

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

s převodem smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání na dobu neurčitou                            
č.j.: NAN/11/04/4220/2001 ze dne 15. 1. 2002, o celkové výměře 71,65 m2                                            
v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 813 ulice Maňákova, Praha 9, na pana Jana Faltýnka, 
bytem i sídlem Kamenec u Poličky 158, 572 01 Polička, IČ: 62030922, s účinností 
převodu ke dni 1. 5. 2016, která naváže na činnost předchozího nájemce paní 
Jany Folkmannové, IČ: 69513473 a přijme veškeré dosavadní závazky plynoucí                              
ze stávající nájemní smlouvy    

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

informovat nájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní společnosti 
Správa majetku Praha 14 a. s. o odsouhlasení převodu smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání na dobu neurčitou č.j.: NAN/11/04/4220/2001 ze dne 15. 1. 2002   
na  pana Jana Faltýnka, bytem i sídlem Kamenec u Poličky 158, 572 01 Polička,                           
IČ: 62030922  

 
T: 30. 4. 2016 

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



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
33. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 4. 4. 2016 
 

č. 183/RMČ/2016 
 

ke změně organizační struktury příspěvkové organizace Praha 14 kulturní                                       
ke dni 1. 5. 2016 

___________________________________________________________________________ 
 

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

novou organizační strukturu příspěvkové organizace Praha 14 kulturní ode dne 1. 5. 2016 
 viz příloha č. 1    
 
II.     u k l á d á 
         Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14 

 
realizovat novou organizační strukturu příspěvkové organizace Praha 14 kulturní                                       
ke dni 1. 5. 2016    

                                 
 

T: 1. 5. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                 zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:   OŘEŠ, Praha 14 kulturní 



 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
33. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 4. 4. 2016 
 

č. 184/RMČ/2016 
 

k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochu k pořádání kampaně Den Země                                       
s TSK hl. m. Prahy 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 72/2 (Rajská zahrada) v k. ú. 
Černý Most s TSK hl. m. Prahy, se sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1 v den konání kampaně 
Den Země 21. 4. 2016 

 
II.     u k l á d á 

Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14 
 
zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 72/2 (Rajská zahrada)                    
v k. ú. Černý Most s TSK hl. m. Prahy, se sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1 v den konání 
kampaně Den Země 
     
 

    T: 10. 4. 2016 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:        Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:    OSPK, OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
33. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 4. 4. 2016 
 

č. 185/RMČ/2016 
 

k návrhu na uzavření darovací smlouvy pro zajištění akce                                                       
Sportovní odpoledne Prahy 14 

___________________________________________________________________________ 
 

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

přijetí materiálního daru pro zajištění akce Sportovní odpoledne Prahy 14 ve výši                        
9.457,90  Kč na základě smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení  

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

 
podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení    

                                 
 

T: 15. 4. 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:   OŘEŠ, OPKČ, KS OSPK 



Č. sml.:…………………………… 
 

Coca Cola – HBC Česká republika, s. r. o.  
IČ:   41189698 
DIČ:   CZ41189698 
 
se sídlem:   Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 - Kyje  
obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3595 
zastoupená   Milanem Luzumem, ředitelem pro vnější vztahy 
 
dále jen „dárce“ na straně jedné  
 
a 
 
Městská část Praha 14  
IČ :                            00231312 
DIČ:   CZ00231312 
 
se sídlem:                   Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9 
zastoupená:                Bc. Radkem Vondrou, starostou městské části Praha 14  
bankovní spojení:  PPF banka, a. s.  
číslo účtu:  27-9800050998/6000 
 
 Dále jen „obdarovaný„ na straně druhé 

 
 

 
uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník tuto 

 
 
 

DAROVACÍ SMLOUVU 
 

Čl. I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je materiální dar na akci „Sportovní odpoledne Prahy 14“, 

pořádanou obdarovaným v termínu 30. dubna 2016 v celkové hodnotě 9. 457,90 Kč. 
 

Konkrétně se jedná o: 

− 15 balení Bonaqua červený pomeranč, 1,5 l 
− 15 balení Bonaqua citron limetka 1,5 l 
− 15 balení, Bonaqua jemně sycená, 1,5 l 
− 15 balení, Bonaqua nesycená, 1,5 l 
− 20 balení Cappy pomeranč, 0,33 l 

 

 



 

Čl. II. 
Termíny a lhůty plnění 

 
1. Dárce prohlašuje, že je vlastníkem předmětu smlouvy a zavazuje se výše uvedený předmět 

smlouvy předat obdarovanému bezplatně v termínu nejpozději do 30. dubna 2016 na základě 
předávacího protokolu na území Prahy 14. Obdarovaný tento dar přijímá. Konkrétní termín 
převzetí daru bude dohodnut smluvními stranami a uveden na předávacím protokolu, 
podepsaném zástupci obou smluvních stran. 

2. Obdarovaný se zavazuje použít dar pouze pro účel popsaný v čl. I.  
3. Smluvní strany berou na vědomí, že obdarovaný umístí logo dárce na propagačních 

materiálech k akci.  
 

Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich svobodné vůle, 

určitě, vážně a srozumitelně, že byly splněny všechny zákonné podmínky pro její uzavření a 
že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. S obsahem této smlouvy 
se před jejím podpisem strany seznámily a nemají proti němu námitek. Na důkaz toho 
připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dárce obdrží jedno a obdarovaný tři 
vyhotovení. 

4. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran 
zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen pořadově číslovanými písemnými 
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

6. Souhlas s uzavřením této smlouvy dala Rada m. č. Praha 14 svým usnesením 
č. …./RMČ/2016 ze dne 4. 4. 2016. 

7. 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, datum jejího 
uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.  

8. 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 dalších podmínek. 
 
 
 
 
Praze dne              2016                                                             V Praze dne             2016   
 

  
 
………………………………………….. ……………………………………    
 Za dárce Za obdarovaného 
 

Milan Luzum Radek Vondra 
Coca Cola – HBC Česká republika, s. r. o.                                      starosta MČ Praha 14 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
33. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 4. 4. 2016 
 

č. 186/RMČ/2016 
 

k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 
___________________________________________________________________________ 

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

 
 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 
        
  schválený rozpočet                                               
         příjmy                                                                                   270.789,40  tis.  Kč                                                               
         výdaje                                                                                   314.491,30  tis.  Kč                                                                    
         financování                                                                             43.701,90  tis.  Kč 
   
 rozpočet po 4. rozpočtovém opatření k  14. 3. 2016 
         příjmy                                                                                   289.573,00  tis.  Kč 
        výdaje                                                                                   348.615,80  tis.  Kč 
         financování                                                                                59.042,80  tis.  Kč  
 
 rozpočet po 5. rozpočtovém opatření k 29. 3. 2016 
         příjmy                                                                                   289.583,00  tis.  Kč 
        výdaje                                                                                   348.625,80  tis.  Kč 
         financování                                                                                59.042,80  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: 21. 6. 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 

 
33. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 4. 4. 2016 
 

č. 187/RMČ/2016 
 

k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole,  
Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 – Černý Most, 
Bří Venclíků 1140 p. Antonínu Longauerovi a s uzavřením nájemní smlouvy 

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

seznámit Mgr. Kláru Machovou, ředitelku Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Bří 
Venclíků 1140 se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k výše 
uvedenému pronájmu nebytových prostor 
    
                                 

T: 15. 4. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, ZŠ Bří Venclíků, OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
33. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 4. 4. 2016 
 

č. 188/RMČ/2016 
 

k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup                   
„Vybavení ZŠ městské části Praha 14 nábytkem pro rok 2016“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku – sdružený nákup „Vybavení ZŠ 

městské části Praha 14 nábytkem pro rok 2016“  
 

 2.  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku – sdružený nákup 
„Vybavení ZŠ městské části Praha 14 nábytkem pro rok 2016“ 

 
II. j m e n u j e  
 

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku – sdružený nákup „Vybavení ZŠ městské 
části Praha 14 nábytkem pro rok 2016“ komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 
(pouze v tiskové podobě) 

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

 
zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku – sdružený nákup „Vybavení 
ZŠ městské části Praha 14 nábytkem pro rok 2016“ 

 
 

T: 10. 4. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                         Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                  uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
33. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 4. 4. 2016 
 

č. 189/RMČ/2016 
 

k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky 
„Vybavení budov ZŠ, MŠ a ÚMČ Praha 14 výpočetní technikou v roce 2016“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky 

„Vybavení budov ZŠ, MŠ a ÚMČ Praha 14 výpočetní technikou v roce 2016“ 
 
 2.  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky „Vybavení budov ZŠ, MŠ                          

a ÚMČ Praha 14 výpočetní technikou v roce 2016“ 
 
II. j m e n u j e  
 

k veřejné zakázce na dodávky „Vybavení budov ZŠ, MŠ a ÚMČ Praha 14 výpočetní 
technikou v roce 2016“ komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 (pouze v tiskové 
podobě) 

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

 
zajistit zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky „Vybavení budov ZŠ, MŠ 
a ÚMČ Praha 14 výpočetní technikou v roce 2016“ 
 

 
 

T: 2. 5. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                         Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                  uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ, OIT 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
33. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 4. 4. 2016 
 

č. 190/RMČ/2016 
 

 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti uložení kabelu komunikační sítě do pozemku 
parc. č. 566/78, k. ú. Hloubětín 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti uložení kabelu komunikační sítě do 
pozemku parc. č. 566/78, k. ú. Hloubětín, se společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úplatu ve výši 
12 350 Kč bez DPH 

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

 
zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti uložení kabelu komunikační sítě do 
pozemku parc. č. 566/78, k. ú. Hloubětín, se společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s. 

                                 
T: 30. 6. 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 

 
33. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 4. 4. 2016 
 

č. 191/RMČ/2016 
 

k žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 1116, k. ú. Kyje,  nebo o jeho směnu za vedlejší 
pozemek 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. n e s o u h l a s í 
 
 s prodejem pozemku parc. č. 1116, k. ú. Kyje  

 
II. s o u h l a s í 

 

se směnou pozemku parc. č. 1116, k. ú. Kyje,  za část pozemku parc. č. 1114, k. ú. Kyje                
o výměře odpovídající výměře pozemku parc. č. 1116, k. ú. Kyje za podmínky: 

- šíře průchodu pozemkem parc. č. 1114 bude min. 1,5 m 
- bude věrohodně doloženo, že pozemek je prost inženýrských sítí 
- pozemek bude připraven tak, aby byla zajištěna pěší prostupnost z důvodu výškového 

rozdílu mezi ul. Tálínská a ul. U Rybníka 
 
III.   u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

  
 zajistit informování žadatele o stanovisku Rady MČ Praha 14 a zajistit následné kroky  

 
                                 

T: 30. 4. 2016 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
33. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 4. 4. 2016 
 

č. 192/RMČ/2016 
 

k žádosti na udělení souhlasu s uvedením adresy Úřadu městské části Praha 14                      
jako sídla spolku 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s uvedením adresy Úřadu městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, Praha 9 jako 
sídla Základní organizace Českého svazu včelařů, z. s. 

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

 
zajistit sdělení stanoviska Rady městské části Praha 14 žadateli Základní organizace 
Českého svazu včelařů, z. s. 

 
                                 

T: 29. 4. 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 

 
33. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 4. 4. 2016 
 

č. 193/RMČ/2016 
 

 připomínky k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m.Prahy, kterým 
se vydává Tržní řád ve znění pozdějších předpisů 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s návrhem připomínek MČ Praha 14 k návrhu novely nařízení hl. m. Prahy, kterým se 
vydává Tržní řád, dle přílohy č. 3 

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

 
zajistit odeslání odpovědi MČ Praha 14 

 
                                 

T: 11. 4. 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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