
Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 573/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 738, 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 + 0 v č. p. 738, 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 + 0 v  č. p. 738,                             
ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce    

                                 
 

T: 28. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. 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 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 574/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 493, ul. Krylovecká, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

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

obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 493, ul. Krylovecká, 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 4 + 1 v  č. p. 493,                             
ul. Krylovecká, Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce    

                                 
 

T: 6. 12. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. 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 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 575/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, 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. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu 
určitou                 1 rok (dle Zásad k pronájmu bytů m. č. 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 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v  č. p. 753,                             
ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok    

                                 
 

T: 1. 12. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. 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 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 576/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, ul. Bobkova, 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. 737, ul. Bobkova, 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 2 + 1 v  č. p. 737,                             
ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou 2 roky    

                                 
 

T: 14. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. 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 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 577/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

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

obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou                 
2 roky (dle Zásad k pronájmu bytů m. č. 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 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v  č. p. 767,                             
ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou 2 roky    

                                 
 

T: 14. 12. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. 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 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 578/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 686, 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 2 + 1 v č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu 
určitou                 2 roky (dle Zásad k pronájmu bytů m. č. 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 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v  č. p. 686,                             
nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu určitou 2 roky    

                                 
 

T: 14. 12. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. 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 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 579/RMČ/2016 
 

k návrhu na přidělení 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 
 

přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, 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 

 
zajistit právní úkony k uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v  č. p. 764,                             
ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce    

                                 
 

T: 31. 12. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. 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 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 580/RMČ/2016 
 

k žádosti o snížení platby nájemného za užívání bytu v č. p. 875, Šebelova ul.,                
Praha 9 

___________________________________________________________________________ 
 

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

se snížením platby nájemného o 30 % za užívání bytu v č. p. 875, Šebelova ul., Praha 9, 
za období od 27. 6. 2016 do 19. 9. 2016 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 se snížením platby nájemného o 30 %  za užívání 

bytu v č. p. 875, Šebelova ul., Praha 9, za období od 27. 6. 2016 do 19. 9. 2016                     
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě  

    
2. zajistit vrácení nájemného nájemci bytu v č. p. 875, Šebelova ul., Praha 9, za 

období od 27. 6. 2016 do 19. 9. 2016, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze 
v tiskové podobě                                  

T: ihned 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. 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 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 581/RMČ/2016 
 

k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách objektu č. p. 47,                      
ul. Šimanovská, Praha 9 a části venkovní terasy na části pozemku parc. č. 45/1 a části 

pozemku parc. č. 2717/3 v k. ú. Kyje 
___________________________________________________________________________ 

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

s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Ability Czech s.r.o. a Ability Gastro s.r.o., která 
bude uzavřena za stejných podmínek jako s nájemcem  

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

 
informovat nájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku                           
Praha 14 a.s., o odsouhlasení uzavření podnájemní smlouvy na prostor v objektu č. p. 47 
ulice Šimanovská, Praha 9 a části venkovní terasy na části pozemku parc. č. 45/1 a části 
pozemku parc. č. 2717/3 v k. ú. Kyje 
 
 

T: 30. 11. 2016         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. 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, nájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 582/RMČ/2016 
 

k návrhu na schválení „Zásad k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14”  
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e  
 
 „Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14” dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

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

 
informovat Správu majetku Praha 14 a.s. o schválení „Zásad k pronájmu bytů ve správě 
MČ Praha 14” 

 
T: 30. 11. 2016         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., OSVZ, KS 
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1.Úvodní ustanovení  
 
Městská část Praha 14 pronajímá obecní byty za níže uvedených podmínek a v souladu s 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen občanský zákoník nebo OZ) a předpisů souvisejících s hospodařením s byty 

z obecního bytového fondu. Tyto zásady k pronájmu bytů určují postup žadatelů o pronájem 

bytů, vymezují kompetence orgánů městské části Praha 14 a způsob hodnocení žádostí.  

Nájem bytu upravuje zejména § 2235 a násl. občanského zákoníku v platném znění . 

Pronajímatel přenechává nájemci za nájemné byt do užívání buď na dobu určitou nebo bez 

určení doby užívání, tedy na dobu neurčitou. Bytem se ve smyslu § 2236 OZ rozumí místnost 

nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k 

účelu bydlení.  

Městská část Praha 14 rozlišuje pro účel pronájmu svých bytů šest kategorií poskytovaných 

nájmů. Na základě těchto zásad vykonává městská část Praha 14 svou bytovou politiku 

založenou na principech otevřenosti, rovného přístupu, nediskriminace a tak, aby podporovala 

vyvážený rozvoj městské části a aby udržela pozitivní demografické složení a zároveň 

přispívala k řešení některých identifikovaných a uznalých nežádoucích jevů v sociologickém 

složení obyvatelstva.  

Zásady pronajímání bytů MČ Praha 14 zcela nahrazují předešlé Zásady k pronájmu bytů MČ 

Praha 14 pro rok 2013 a navazující období, schválené usnesením Rady městské části Praha 14 

č.148/RMČ/2013 ze dne 18.3.2013.  

Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městské části Praha 14 č. 

………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14  
 
 
1. Pronájem bytu za podmínky odkoupení pohledávky  

2. Pronájem bytu za účelem podpory mladých (startovací byty)  

3. Pronájem bytu z důvodů hodných zvláštního zřetele  

4. Pronájem bytu ve veřejném zájmu  

5. Pronájem bytu v Programu prostupného bydlení  

6. Pronájem bytu osobám starším 60 let (seniorské bydlení)  

 

O zařazení bytu do dané kategorie rozhoduje Bytová komise Rady městské části Praha 14.  

 

Bytová komise rozhoduje o rozdělení uvolněných bytů pro každou výše uvedenou skupinu. 

Záměr pronájmu bytů se z pravidla zveřejňuje na úřední desce ÚMČ Praha 14, úřední desce 

Správy majetku Praha 14 a.s. a časopisu Čtrnáctka.   

  



2.1 Pronájem bytu za podmínky odkoupení pohledávky  

 
Do této kategorie budou zařazeny byty, které budou uvolněné po neplatičích, resp. budou 

uvolněné i z jiných důvodů. V záměru na pronájem bytu bude zveřejněná výše pohledávky, 

kterou se zájemce zaváže odkoupit. Pohledávka může zahrnovat dluh na nájmu a náhradách 

spojených s užíváním bytu, na poplatcích z prodlení, nákladech soudního řízení, popř. 

náhradu škody vzniklé na bytě MČ. Záměr na pronájem bytu může zahrnovat podmínku 

postoupení pohledávky váznoucí na jednom či několika bytech. Nájemní smlouva bude 

uzavřena s účastníkem veřejné soutěže formou licitace, který nabídne nejvyšší smluvní nájem 

za první měsíc nájmu bytu při vyvolávací ceně pohledávky.  

 

Podmínky žadatele:  

• občan EU nebo jiného státu s legálním dlouhodobým pobytem na území ČR  

• není nájemcem nebo vlastníkem či spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti na území 

ČR určené k bydlení  

• nemá žádné finanční závazky k m. č. Praha 14  

• nebyl s ním ukončen nájemní vztah výpovědí z nájmu z důvodu neplacení nájemného 

a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo pro hrubé porušení dobrých 

mravů v domě  

• uhradí jistinu ve výši 15 000,- Kč  

 

Podmínky pronájmu:  

• nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou  

• nájemné za první měsíc trvání nájemního poměru bude smluvní, za druhý a další 

měsíc trvání nájemního poměru nájemné bude stanoveno podle obecně závazných 

právních předpisů, nejméně však na úrovni ve výši nájemného konkrétním bytovém 

domě  

• před uzavřením nájemní smlouvy výherce uhradí nabídnuté nájemné za první měsíc 

trvání nájemního poměru a odkoupí pohledávku  

• byt bude užíván výhradně k bydlení nájemce a příslušníků domácnosti  

 

 



Veřejná soutěž formou licitace na pronájem bytu s podmínkou odkoupení pohledávky a se 

smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu se uskuteční pouze v případě účasti 2 a více 

aktivních zájemců. Zájemce o účast ve veřejné soutěži formou licitace se dostaví ve 

stanovený termín do místnosti určené k provedení veřejné soutěže formou licitace, která bude 

zveřejněna v záměru na pronájem předmětného bytu.  

 

 

V den licitace zájemce předloží:  

1. platný občanský průkaz, v případě zastoupení jinou osobou tato předloží svůj platný 

občanský průkaz a plnou moc na zastupování ve veřejné soutěži formou licitace s ověřeným 

podpisem  

2. originál dokladu o úhradě jistiny ve výši 15.000,- Kč (jistina musí být uhrazena do 12.00 

hod. posledního dne zveřejnění záměru)  

3. čestné prohlášení s ověřeným podpisem a se závazkem, že:  

a. před podpisem NS odkoupí pohledávku ve výši, která je uvedena v záměru a uhradí 

smluvní nájemné za 1. měsíc nájmu bytu ve vydražené výši  

b. pokud se stane vítězem ve veřejné soutěži, ve stanovené lhůtě doloží na SMP 14, 

a.s. všechny doklady v rozsahu zveřejněném v záměru na pronájem bytu  

c. bere na vědomí, že v případě nesplnění všech podmínek zveřejněných v záměru se 

jistina stává smluvní pokutou ve prospěch m.č. Praha 14  

d. zajistí opravy bytu na vlastní náklady  

 

Vítěz licitace doloží:  

• výpis z rejstříku exekucí  

• doloží potvrzení z katastru nemovitostí ČR ne starší 90 dnů o tom, že není vlastníkem 

(spoluvlastníkem) bytu nebo nemovitosti (rodinného nebo činžovního domu) určené 

bydlení;  

• doloží údaje o rodině a členech domácnosti, o nezletilých dětech, které se do bytu 

budou stěhovat  

 

 

 
 



• pokud je zájemce nájemcem obecního bytu ve svěřené správě m.č. Praha 14 doloží 

ověřenou kopii nájemní smlouvy a prohlášení o tom, že do 30 dnů ode dne podpisu 

nájemní smlouvy předá vyklizený byt vlastníkovi zastoupenému SMP 14, a.s.  

• doloží písemný souhlas s poskytnutím svých některých (citlivých) osobních údajů ke 

zpracování a totéž platí i u osob, které se s ním budou do bytu stěhovat (ne starší 18 

let); (viz. Příloha č. 1)  

• doloží čestné prohlášení, že nemá žádné finanční závazky k městské části Praha 14, že 

s ním nebyl ukončen nájemní vztah výpovědí z nájmu porušení povinností zvlášť 

závažným způsobem uvedeným v § 2291 odst. 2 OZ  

 
Výše uvedené doklady dodá vítěz veřejné soutěže v zalepené obálce s uvedením hesla 

(licitace: číslo popisné/číslo bytu) a zpáteční adresy na druhé straně obálky do termínu 

stanoveného v záměru na předmětný byt na SMP 14, a.s., Praha 9, Hloubětín, Metujská ul. 

907.  

Rada městské části Praha 14 rozhodne o vítězi pronájmu bytu. Rada m.č. Praha 14 si 

vyhrazuje právo dané výběrové řízení na pronájem bytu svým usnesením kdykoliv zrušit.  

 
Popis průběhu veřejné soutěže formou licitace:  
 
Správa majetkuPraha 14, a.s. zajistí:  
 

• zveřejnění záměru na úřední desce a stránkách www.praha14.cz Úřadu m.č. Praha 14 a 

www.smp14.cz po dobu 30 dnů a časopisu Čtrnáctka  

• sdělení výše základního měsíčního nájemného v předmětném bytě, vyčíslení výše 

dluhu  

• zveřejnění vyvolávací výše smluvního nájemného za první měsíc nájmu bytu, kterým 

bude základní měsíční nájemné  

• převzetí jistiny ve výši 15.000,- Kč od zájemce o účast ve veřejné soutěži pokladnou 

SMP 14, a.s. do 12.00 hod. posledního dne zveřejnění záměru.  

• Pokud zájemce uhradí jistinu převodním příkazem, jistina musí být připsána na účet 

m.č. Praha 14 v poslední den zveřejnění záměru  

• ve stanovených termínech zajistí bytu  

• místnost k provedení veřejné soutěže formou licitace, účast licitátora a zástupce SMP 

14 a.s. 

 



•  před podpisem nájemní smlouvy provedení kontroly všech dokladů předložených 

vítězem veřejné soutěže komisí určenou ředitelem či ředitelkou SMP 14 a.s.  

• předložení protokolu z veřejné soutěže formou licitace a zápisu o provedení kontroly 

všech dokladů předložených vítězem veřejné soutěže formou licitace na jednání Rady 

městské části Praha 14  

• uzavření nájemní smlouvy na základě usnesení Rady městské části Praha 14, 

odkoupení pohledávky a úhrady smluvního nájemného za první měsíc nájmu bytu na 

základě výsledku veřejné licitace. Nájemní smlouva musí být uzavřena do 14 dnů ode 

dne převzetí usnesení Rady m.č. Praha 14 o schválení vítěze veřejné soutěže formou 

licitace  

• uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s regulovaným nájemným od druhého 

měsíce nájmu  

• na základě nájemní smlouvy předání uvedeného bytu uživateli formou předávacího 

protokolu  

• archivování dokladů předložených vítězem veřejné soutěže formou licitace a 

protokolu o uskutečnění veřejné soutěže formou licitace a zápisu o kontrole všech 

dokladů předložených vítězem veřejné soutěže formou licitace  

• vrácení jistiny do 30 dnů ode dne provedení veřejné soutěže formou licitace všem 

zájemcům o účast ve veřejné soutěži formou licitace mimo vítěze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.2 Pronájem bytu za účelem podpory mladých (startovací byty)  

 
Do této skupiny patří jednotlivci do 30 let a mladé páry, kdy oba z páru musí být mladší 30 

let. Jedná se o podporu ekonomicky aktivních jednotlivců či mladých párů, které tímto 

způsobem mohou vyřešit přechodnou bytovou nouzi. Po uplynutí maximální doby nájmu si 

jednotlivec či pár bude schopen zajistit vlastní bydlení.  

 

Podmínky pro oba žadatele:  

• občan ČR, EU, či jiného státu s pobytem na území městské části Praha 14 

• jeden ze žadatelů musí mít pobyt na území městské části Prahe 14 minimálně 5 let  

• oba žadatelé o byt musí být ke dni podání žádosti mladší 30 let  

• není vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti na území ČR určené k 

bydlení  

• nemá žádné finanční závazky k m. č. Praha 14  

• nebyl s ním ukončen nájemní vztah výpovědí z nájmu z důvodů porušení povinností 

nájemce zvlášť závažným způsobem uvedeným v § 2291 odst. 2 OZ  

• při podání žádosti budou hodnoceny celkové čisté příjmy žadatele a osob, které se 

budou se žadatelem do bytu stěhovat, za uplynulých 6 měsíců před podáním žádosti. 

Společný příjem žadatele a osob, které se s ním do bytu budou stěhovat, musí 

dosahovat minimálně 3 násobek životního minima a nesmí přesahovat celkovou 

částku 30.000,- Kč.  

• nebyla s ním v uplynulých 5 letech uzavřena nájemní smlouva na byt ve vlastnictví hl. 

m. Prahy nebo ve svěřené správě některé městské části  

• není nájemcem bytu ve vlastnictví městské části nebo hl. m. Prahy  

 

Podmínky pronájmu:  

• nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku s možností automatického 

prodlužování o 1 rok za podmínky, že nájemce doloží příjmy vyšší než 3 násobek 

životního minima domácnosti za období posledních 6 měsíců. Byt v této kategorii 

bude pronajímán na dobu max. 5 let.  

 

 



 
• nájemné bude stanoveno podle obecně závazných právních předpisů a po dobu trvání 

nájemní smlouvy bude garantována výše nájemného stanovena v den podpisu nájemní 

smlouvy  

 
Žadatelé doloží:  
 

• výpis z rejstříku exekucí  

• řádně vyplněnou žádost včetně stanoviska odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

ÚMČ Praha 14 a písemného souhlasu s poskytnutím některých (citlivých) osobních 

údajů ke zpracování; (viz. Příloha č. 1)  

• doloží potvrzení z katastru nemovitostí ČR ne starší 90 dnů o tom, že není vlastníkem 

(spoluvlastníkem) bytu nebo nemovitosti (rodinného nebo činžovního domu);  

• čestné prohlášení o neúčasti v privatizačním řízení  

• doklady o výši čistých příjmů žadatele a osob, které se s ním bytu budou stěhovat za 

posledních šest měsíců  

• doklad o trvalém pobytu na území městské části alespoň jednoho z partnerů v 

požadovaném rozsahu  

• čestné prohlášení o tom, že není nájemcem bytu ve vlastnictví městské části nebo hl. 

města Prahy  

• základní údaje o osobách (jméno, příjmení, rodné číslo, vztah k žadateli), jež se 

společně s ním nastěhují do přiděleného bytu, tj. děti žadatele, manžel/manželka, 

druh/družka  

• čestné prohlášení o tom, že nemá žádné finanční závazky k m. č. Praha 14, že s ním 

nebyl ukončen nájemní vztah výpovědí z nájmu z důvodu porušení povinností zvlášť 

závažným způsobem uvedeným v § 2291 odst. 2 OZ  

 
Popis průběhu vyřízení žádosti:  
Správa majetku Praha 14 a. s., zajistí zveřejnění výzvy k předkládání žádosti o přidělení bytu 

na www.praha14.cz a www.smp14.cz po dobu minimálně 30 dnů a místnost k provedení 

veřejné soutěže formou losování za účasti zástupce SMP 14 a.s., dvou zástupců bytové 

komise a notáře.  



Žádost o byt se v písemné podobě podává Správě majetku Praha 14 a. s. 



Správa majetku Praha 14 a. s. posoudí, zda může být žádost přijata. Žádost musí splňovat 

všechny stanovené náležitosti. V případě, že je žádost nebude obsahovat, nebude přijata a 

předána k dalšímu posuzování. Doba platnosti dokladů se vztahuje k poslednímu dni podání 

žádosti.  

 

Na základě doručených žádostí zpracuje Správa majetku Praha 14 a. s. podkladový materiál 

pro jednání bytové komise, která nejpozději do 30 dnů ode dne stanoveného termínu pro 

podávání žádostí rozhodne o zařazení žádosti do losování. V případě jednoho žadatele může 

bytová komise doporučit přidělení bytu konkrétnímu žadateli. Takové stanovisko musí 

komise řádně zdůvodnit.  

 

Správa majetku Praha 14 a. s. zajistí losování žadatelů v termínu a místě uveřejněném ve 

výzvě. Správa majetku a.s. zpracuje výsledky losování a připraví podklad pro nejbližší 

jednání RMČ Prahy 14.  

 

Rada městské části Praha 14 rozhodne o přidělení bytu na základě výsledku losování.  

Rada m. č. Praha 14 si vyhrazuje právo dané výběrové řízení na pronájem bytu svým 

usnesením kdykoliv zrušit.  

 

  



2.3 Pronájem bytu z důvodů hodných zvláštního zřetele  

 
Do této skupiny spadají obyvatelé, pro které není vhodný Program prostupného bydlení a 

seniorské bydlení, tj. zejména matky samoživitelky, zdravotně postižení, osoby propuštěné z 

institucionální náhradní rodinné péče, vícedětné rodiny, lidé v krizi, apod.  

 

Podmínky žadatele:  

• občan ČR s trvalým pobytem na území městské části Praha 14 nebo jiného státu s 

legálním dlouhodobým pobytem na území ČR  

• zájemci musí mít pobyt na území městské části Praha 14 po dobu minimálně 5 let  

• není vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti na území ČR určené k 

bydlení  

• při podání žádosti budou hodnoceny čisté příjmy celé domácnosti žadatele za 

uplynulých 6 měsíců. Příjem domácnosti žadatele nesmí přesáhnout 3 násobek ŽM 

domácnosti žadatele (příjem bude hodnocen při podání žádosti a prodloužení žádosti) 

jinak bude žádost vyřazena z dalšího posuzování  

• nemá žádné finanční závazky k m. č. Praha 14  

• nebyl s ním ukončen nájemní vztah výpovědí z nájmu z důvodů porušení povinností 

nájemce zvlášť závažným způsobem uvedeným v § 2291 odst. 2 OZ  

• není nájemcem bytu ve vlastnictví městské části nebo hl.m. Prahy  

 

 

Podmínky pronájmu:  

• smlouva je uzavírána na dobu jednoho roku s možností automatického prodloužení na 

dobu max. 6 let  

• nájemné bude stanoveno podle obecně závazných právních předpisů a zároveň bude 

brána do úvahy výše nájemného v konkrétním bytovém domě  

• nájemce je povinen po dobu trvání nájemní smlouvy spolupracovat s OSVZ, který je v 

případě nespolupráce klienta oprávněn o této situaci informovat Správu majetku, a.s.  

 



Žadatel doloží:  

• výpis z rejstříku exekucí  

• v případě zápisu v rejstříku exekucí, pak doloží výši dluhu a doklad způsobu hrazení 

dlužných částek  

• řádně vyplněnou žádost, ve které doloží existenci specifické situace, včetně stanoviska 

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14 a písemného souhlasu s 

poskytnutím některých (citlivých) osobních údajů ke zpracování; (viz. Příloha č. 1)  

• čestné prohlášení o neúčasti v privatizačním řízení  

• stanovisko OSVZ v případě bytů hodných zvláštního zřetele musí obsahovat popis 

sociální a finanční situaci, ve které se žadatel nachází. V případě, že se jedná o 

žadatele, který má zápis v rejstříku exekucí, pak stanovisko musí obsahovat i popis 

aktivity klienta vedoucí k řešení vzniklých dluhů a vyčíslení skutečné výše dluhů ke 

dni podání žádosti o byt z důvodů hodných zvláštního zřetele.  

• výpis vlastnictví nemovitého majetku v ČR – ne starší než 90 dnů – originál nebo 

ověřenou kopii  

• doklad o pobytu na území městské části alespoň jednoho z partnerů v požadovaném 

rozsahu  

• základní údaje o osobách (jméno, příjmení, r. č. a vztah k žadateli), jež se společně s 

ním nastěhují do přiděleného bytu  

• čestné prohlášení, že nemá finanční závazky k m.č. Praha 14, že s ním nebyl ukončen 

nájemní vztah výpovědí z nájmu z důvodu porušení povinností zvlášť závažným 

způsobem uvedeným v § 2291 odst. 2 OZ  

• doklady o výši čistých příjmů žadatele a všech osob, které se s ním do přiděleného 

bytu nastěhují za posledních šest měsíců  

 

Popis průběhu vyřízení žádosti: 

Správa majetku Praha 14, a.s. zajistí zveřejnění výzvy k předkládání žádostí o přidělení bytu 

na www.praha14.cz a www.smp14.cz po dobu minimálně 30 dnů a místnost k provedení 

veřejné soutěže formou losování za účasti zástupce SMP 14 a.s., dvou zástupců bytové 

komise a notáře.  

http://www.praha14.cz/
http://www.smp14.cz/


Žádost o byt se v písemné podobě podává Správě majetku Praha 14 a. s.  

 

Správě majetku Praha 14 a. s. posoudí, zda žádost může být přijata. Žádost musí splňovat 

všechny stanovené náležitosti. Správa majetku může v případě zjištění nedostatků v podané 

žádosti k jejich odstranění žadatele písemně vyzvat, aby tak učinil ve lhůtě 5 dnů ode dne 

doručení výzvy. V případě, že ani po této lhůtě žádost nebude obsahovat všechny náležitosti, 

nebude žádost předána k dalšímu posuzování.  

 

Správa majetku Praha 14 a. s. zpracuje pokladový materiál pro jednání bytové komise, která 

nejpozději do 30 dnů ode dne stanoveného termínu pro podávání žádostí rozhodne o zařazení 

žádosti do losování. V případě jednoho žadatele může bytová komise doporučit přidělení bytu 

konkrétnímu žadateli. Takové stanovisko musí komise řádně zdůvodnit.  

Správa majetku Praha 14 a. s. zajistí losování žadatelů v termínu a místě uveřejněném ve 

výzvě. Správa majetku a.s. zpracuje výsledky losování a připraví podklad pro nejbližší 

jednání RMČ Prahy 14.  

 

Rada městské části Praha 14 rozhodne o přidělení bytu na základě výsledku losování.  

Rada m. č. Praha 14 si vyhrazuje právo dané výběrové řízení na pronájem bytu svým 

usnesením kdykoliv zrušit. 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.4 Pronájem bytu ve veřejném zájmu  

 
Tento typ pronájmu obecního bytu je určen pro zaměstnance úřadu Městské části Praha 14, 

organizací zřizovaných Městskou části Praha 14 a dále vymezených preferovaných profesí 

(lékaři ordinující na Městské části Praha 14, osoby ve služebním poměru k Policii ČR, 

Městské policii hl.m. Prahy a Hasičskému záchrannému sboru).  

 

Podmínky žadatele:  

• občan EU nebo jiného státu s legálním dlouhodobým pobytem na území ČR  

• nemá žádné finanční závazky k m. č. Praha 14 a hl. m. Praze  

• nebyl s ním ukončen nájemní vztah výpovědí z nájmu z důvodů porušení povinností 

nájemce zvlášť závažným způsobem uvedeným v § 2291 odst. 2 OZ  

• není nájemcem ve vlastnictví hl. města Prahy či městské části  

 

Podmínky pronájmu:  

• doba nájmu na dva roky s možností automatického prodlužování na dobu max. 6 let  

• nájemné bude stanoveno podle obecně závazných právních předpisů a zároveň bude 

brána do úvahy výše nájemného v konkrétním bytovém domě  

• nájemní smlouva nebude prodloužena v případě, že pominou důvody, pro které došlo 

k podpisu nájemní smlouvy  

 

Žadatel doloží:  

• výpis z rejstříku exekucí  

• bezdlužnost z finančního úřadu  

• výpis vlastnictví nemovitého majetku v ČR – ne starší než 90dnů – originál nebo 

ověřenou kopii  

• čestné prohlášení o neúčasti v privatizačním řízení  

• návrhy předkládá ředitel dané organizace v případě MČ Praha 14, tajemník úřadu či 

sám lékař 



 
• základní údaje o osobách (jméno, příjmení, r.č. a vztah k žadateli), jež se společně s 

ním nastěhují do přiděleného bytu  

• čestné prohlášení, že nemá finanční závazky k m.č. Praha 14, že s ním nebyl ukončen 

nájemní vztah výpovědí z nájmu z důvodu porušení povinností zvlášť závažným 

způsobem uvedeným v § 2291 odst. 2 OZ  

• písemný souhlas s poskytnutím některých (citlivých) osobních údajů ke zpracování; 

totéž platí i u osob, které se s ním budou do přiděleného bytu stěhovat (starší 18 let); 

(viz. Příloha č. 1)  

 

Na základě doporučení Bytové komise Rady městské části Praha 14 předloží Správa majetku 

Praha 14 a.s. Radě městské části Praha 14 návrh na přidělení bytu.  

 

Popis průběhu vyřízení žádosti:  

Žádost o byt se v písemné podobě podává na Správu majetku Praha 14 a. s.  

 

Správa majetku Praha 14 a. s. posoudí, zda žádost může být přijata. Žádost musí splňovat 

všechny stanovené náležitosti. Správa majetku může v případě zjištění nedostatků v podané 

žádosti k jejich odstranění žadatele písemně vyzvat, aby tak učinil ve lhůtě 5 dnů ode dne 

doručení výzvy. V případě, že ani po této lhůtě žádost nebude obsahovat všechny náležitosti, 

nebude žádost předána k dalšímu posuzování.  

 

Kompletní žádost je předložena k posouzení Bytové komisi Rady městské části Praha 14. 

Bytová komise má za povinnost se k žádosti vyjádřit do 30 dnů ode dne přijetí úplné žádosti.  

 

Se stanoviskem bytové komise je žádost předložena k projednání Radě městské části Praha 

14, která rozhodne o přidělení bytu.  

V případě, že Bytová komise do 30 dnů ode dne předání žádosti nerozhodne, předloží SMP 14 

a.s. návrh na přidělení bytu Radě městské části Praha 14 ke schválení bez stanoviska bytové 

komise.  

 

 



2.5 Pronájem bytu v Programu prostupného bydlení  

 
Garantem „Programu“ je OSVZ, administruje žádosti o přidělení bytu v rámci Programu, 

realizuje specifický program podpory občanů zařazených do programu, monitoruje a 

spolupracuje se Správou majetku a.s. v oblasti vyhledávání vhodných bytů pro 2. stupeň 

bydlení. OSVZ vznese 3 měsíce před plánovaným přestupem do 2. stupně bydlení požadavek 

na Správu majetku a.s. na byt, ve kterém bude realizován Program prostupného bydlení.  

 

Program je postaven na dvou stupních bydlení. První stupeň bydlení je realizován v bytovém 

objektu m. č. Praha 14 v ul. Broumarská a druhý stupeň je realizován v ostatním bytovém 

fondu ve správě m. č. Praha 14.  

 

Podrobný popis programu vč. pravidel je stanoven v samostatné Příloze č. 6, která je nedílnou 

součástí těchto Zásad.  

 

První stupeň  

 

Podmínky žadatele:  

• občan ČR s trvalým pobytem na území městské části Praha 14 nebo jiného státu 
s legálním dlouhodobým pobytem na území ČR 

• žadatel musí mít pobyt na území městské části Praha 14 po dobu minimálně 5 let 

• není vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k bydlení  

• nemá žádné finanční závazky k m. č. Praha 14  

• splnění specifických podmínek  
o splnění definice cílové skupiny,  

o strpění sociálního programu s vazbou na trh práce vč. sepsání 
individuálního plánu,  

o stabilní příjem či vyhlídky takového příjmu,  

o kladné stanovisko OSVZ  
• není nájemcem bytu ve vlastnictví městské části či hl. m. Prahy  

 
Podmínky pronájmu:  

• nájemné může být sníženo až na 50% výše nájemného v objektu Broumarská  



• podnájemní smlouva na 6 měsíců s možností opakovaného prodloužení až na dobu 

max. 2 roky  

• intenzivní sociální program s vazbou na trh práce (individuální plán se všemi členy 

domácnosti)  

 

Žadatel doloží:  

• řádně vyplněnou žádost, ve které doloží existenci specifické situace, včetně stanoviska 

OSVZ. (viz. Příloha č. 4)  

• výpis z rejstříku exekucí  

• výpis vlastnictví nemovitého majetku v ČR – ne starší než 90 dnů – originál nebo 

ověřenou kopii  

• čestné prohlášení o neúčasti v privatizačním řízení  

• doklad o výši čistých příjmů všech členů domácnosti žadatele za posledních 6 měsíců  

• reference předchozího pronajímatele na předepsaném formuláři  

• žádost s popisem své situace, kterou posoudí OSVZ  

• potvrzení o pobytu na území m. č. Praha 14 po dobu nejméně 5 let nepřetržitě  

 

Popis průběhu vyřízení žádosti:  

Žádost o byt se podává v písemné podobě OSVZ na základě zveřejněné výzvy SP ČM s. r. o. 

k předkládání žádostí o přidělení bytu nebo na podnět OSVZ.  

OSVZ posoudí, zda žádost může být tzv. přijata. Žádost musí splňovat všechny stanovené 

náležitosti. OSVZ může v případě zjištění nedostatků v podané žádosti k jejich odstranění 

žadatele písemně vyzvat, aby tak učinil ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení výzvy. V případě, že 

ani po této lhůtě žádost nebude obsahovat všechny náležitosti, nebude žádost předána k 

dalšímu posuzování.  

Žádosti, které splní podmínky pronájmu v prvním stupni prostupného bydlení, předloží OSVZ 

ke schválení Radě městské části Praha 14, která rozhodne o přidělení bytu formou podnájmu.  

V mimořádných případech (např. péče o nezletilé děti, senioři) může OSVZ předložit návrh 

na přidělení bytu formou podnájmu i bez zveřejnění výzvy.  

 



OSVZ předkládá RMČ návrh podnájmu v objektu Broumarská i mimo program prostupného 

bydlení.  

 

Druhý stupeň bydlení  

Vstup do tohoto stupně pouze z prvního stupně bydlení. Žádost do druhého stupně bydlení je 

podávána na základě písemné výzvy OSVZ.  

 

Podmínky žadatele:  

• občan ČR s trvalým pobytem na území městské části Praha 14 nebo jiného státu 

s legálním dlouhodobým pobytem na území ČR 

• žadatel musí mít pobyt na území městské části Praha 14 po dobu minimálně 5 let 

• není vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k bydlení  

• nemá žádné finanční závazky k m. č. Praha 14  

• splnění specifických podmínek  

o splnění definice cílové skupiny,  

o strpění sociálního programu s vazbou na trh práce vč. sepsání 

individuálního plánu,  

o stabilní příjem či vyhlídky takového příjmu,  

o kladné stanovisko OSVZ  

 

Podmínky pronájmu:  

• na základě doporučení OSVZ může být snížena výše nájemného až o 50 % nájemného 

v bytovém domě  

• nájemní smlouva na 6 měsíců s možností opakovaného prodloužení až na dobu max. 2 

roky středně intenzivní sociální program s vazbou na trh práce (individuální plán se 

všemi členy domácnosti)  

• v případě průběhu neplnění podmínek programu není možná jiná nájemní či 

podnájemní forma bydlení v rámci bytového fondu svěřeného do správy m. č. Praha 

14  

 



 



Žadatel doloží:  

• výpis z rejstříku exekucí  

• výpis vlastnictví nemovitého majetku v ČR – ne starší než 90 dnů  

• základní údaje o osobách (jméno, příjmení, r.č. a vztah k žadateli), jež se společně s 

ním nastěhují do přiděleného bytu,  

• písemný souhlas s poskytnutím některých (citlivých) osobních údajů ke zpracování a 

totožný platí i u osob, které se sním budou do přiděleného bytu stěhovat (starší 18 let). 

(viz. Příloha č. 1)  

 

Na základě doporučení Bytové komise a stanoviska OSVZ. Správa majetku Praha 14 předloží 

návrh na přidělení bytu ke schválení Radě městské části Praha 14.  

 

Popis průběhu vyřízení žádosti:  

Žádost o byt se podává v písemné podobě na podnět OSVZ na předepsaném formuláři (viz. 

Příloha č. 4)  

Žádost musí splňovat všechny stanovené náležitosti. OSVZ může v případě zjištění 

nedostatků v podané žádosti k jejich odstranění žadatele písemně vyzvat, aby tak učinil ve 

lhůtě 5 dnů od doručení výzvy. V případě, že ani po této lhůtě žádost nebude obsahovat 

všechny náležitosti, nebude žádost předána k dalšímu posuzování.  

 

Kompletní žádost je předána SMP 14 a. s., která ji se stanoviskem OSVZ předloží k 

posouzení Bytové komisi. Bytová komise má za povinnost se k žádosti vyjádřit do 30 dnů ode 

dne přijetí žádosti (lhůta je prodloužena případně o 5 dnů viz výše).  

 

V případě kladného stanoviska Bytové komise předloží Správa majetku Praha 14 a.s. návrh na 

přidělení bytu ke schválení Radě městské části Praha 14. Pokud Bytová komise do 30 dnů ode 

dne předání žádosti nerozhodne, předloží SMP 14 a.s. návrh na přidělení bytu Radě městské 

části Praha 14 ke schválení bez stanoviska bytové komise.  

 

Pronájem bytu je prodlužován Správou majetku Praha 14 a. s. na základě kladného stanoviska 

Bytové komise Rady městské části Praha 14.  



2.6 Pronájem bytu osobám starším 60 let (seniorské bydlení)  

 
Byty pro seniory jsou určeny jako pomoc skupině občanů, při zajištění odpovídajícího 

malometrážního bytu, a to v případě, že se senior ocitl bez bydlení bez vlastní viny nebo bydlí 

v bytě, který nevyhovuje jeho potřebám a možnostem (např.: pro velikost, nákladovost, 

bariérovost bytu apod.) a nemá možnost řešit situaci vlastními prostředky. Byty pro seniory 

jsou určeny pro jednotlivce či dvojici. Malometrážním bytem pro účely seniorského bydlení 

se myslí byt max. o velikosti 50 m2  

 

Podmínky pro žadatele  

• žadatel musí ke dni podání žádosti dosáhnout věku min. 60 let  

• žadatel musí být poživatelem starobního důchodu nebo invalidního důchodu III. 
stupně, prokáže rozhodnutím od České správy sociálního zabezpečení  

• žadatel musí mít nepřetržitý pobyt na území městské části Praha 14 po dobu 5 let (na 
návrh OSVZ lze udělit z požadovaného kritéria výjimku)  

• nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem objektu určeného k bydlení, ani nemá 
právo odpovídající služebnosti k užívání bytu nebo domu  

• žadatel se ocitl v tíživé bytové a sociální situaci, kterou nezavinil svým jednáním 
(např.: tím, že prodal/daroval byt v osobním vlastnictví, převedl byt v družstevním 
vlastnictví na jinou osobu, uvolnil byt za odstupné apod.)  

• žadatel nemá žádné nevypořádané finanční závazky vůči městské části a hlavnímu 
městu Praze  

• s žadatelem nebyl ukončen nájemní vztah z důvodu porušení povinností nájemce 
zvlášť závažným způsobem uvedených v § 2291 odst. 2 OZ  

• stejné podmínky musí splňovat i druhý člen společné domácnosti  
 

Žadatelé doloží:  

• řádně vyplněnou žádost na předepsaném formuláři  

• výpis z rejstříku exekucí  

• aktuální důchodový výměr (oba partneři)  



• rozhodnutí o přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu III. stupně, 
potvrzení o výši příp. dalších příjmů (oba partneři)  

• čestné prohlášení, o tom, nemá žádné jiné než doložené příjmy (oba partneři)  

• popis historie bytové situace za posledních 10 let  

• kopii nájemní/podnájemní smlouvy a rozpis úhrad za služby k dosud užívanému bytu 
s prokázáním skutečnosti o platbách nákladů na bydlení za posledních 12 měsíců  

• v případě, že je nájemcem bytu doloží čestné prohlášení o tom, že do 30 dnů ode dne 
podpisu nájemní smlouvy s městskou částí Praha 14 vrátí vyklizený byt vlastníkovi  

• stanovisko odboru sociálních věcí a zdravotnictví  

• potvrzení z katastru nemovitostí ne starší 90 dnů, že není vlastníkem 
(spoluvlastníkem) bytu nebo nemovitosti  

• vyjádření bytového oddělení odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. 
m. Prahy o tom, že žadatel nemá podanou žádost o přidělení bytu a v minulosti 
nežádal, pakliže žádal, tak předloží výsledné rozhodnutí  

 
Podmínky pronájmu  
 

• doba nájmu je stanovena na dobu určitou 1 roku s možností automatického 
prodlužování na dobu max. 6 let  

 
Postup vyřízení žádosti  
 
Správa majetku pro Prahu 14 a.s. doručenou žádost o pronájem bytu pro seniory zkontroluje a 

v případě, že nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve žadatele k jejich 

doplnění. Jestliže žadatel ve lhůtě 30 dnů dokumenty nedoplní, bude jeho žádost odmítnuta. O 

této skutečnosti bude žadatel vyrozuměn písemnou formou.  

Na základě doručených žádostí zpracuje Správa majetku Praha 14, a.s. podkladový materiál 

pro jednání bytové komise. Konečné rozhodnutí žádosti o pronájem bytu náleží na návrh 

bytové komise Rada městské části Prahy 14. V případě, že je žádost žadatele schválena, je 

žadatel písemně informován a veškeré podklady jsou předány Správě majetku Praha 14, a.s. 

k dořešení souvisejících náležitostí.  

 

 



3. Přidělování uvolněných bytů za podmínky vrácení stávajícího 
bytu  
Byty, určené pro tuto kategorii jsou byty městské části Praha 14, které nejsou zatíženy 

žádnými dluhy, jsou vyklizeny po původním nájemci a jsou připraveny k obsazení novým 

nájemcem.  

Tato kategorie je určena pro nájemníky bytů m.č. Praha 14, kteří mají zájem o přidělení 

většího, příp. menšího bytu za podmínky vrácení bytu stávajícího.  

 

Na základě zveřejněné výzvy žadatel:  

• v den určený ve výzvě má možnost nabízený byt si prohlédnout  

• ve stanovené lhůtě určené ve výzvě zaplatí jistinu ve výši 10.000,- Kč pokladnou do 
12.00 hod. posledního dne zveřejnění. Pokud zájemce uhradí jistinu převodním 
příkazem, jistina musí být připsána na účet v poslední den zveřejnění  

• žadatel se dostaví ve stanoveném termínu do místnosti určení k provedení losování, 
která byla zveřejněna ve výzvě na pronájem předmětného bytu (v případě jednoho 
zájemce se losování neuskuteční)  

• vylosovaný žadatel doručí do 14 dnů od konání losování v označené zalepené obálce 
vyplněnou žádost o přidělení uvolněného bytu za podmínky vrácení bytu stávajícího 
spolu s požadovanými doklady k žádosti uvedenými ve výzvě na obch. Spol. Správa 
majetku Praha 14, a.s. (dále jen SMP 14, a.s.) se sídlem Metujská 907, Praha 9 (na 
obálce musí být uvedena adresa žadatele). Tiskopis žádosti o pronájem bytu získá 
žadatel na SMP 14, a.s., resp. si jej může vytisknout z adresy – www.praha 14.cz 
(úřední deska-příslušná výzva).  

 

Správa majetku Praha 14, a.s. zajistí:  

• zveřejnění výzvy na pronájem bytu na úřední desce a na stránkách www.praha14.cz 
Úřadu m.č. Praha 14 po dobu 15 dnů; výzvy budou zveřejněny vždy od 1. pracovního 
dne v měsíci  

• ve stanovených termínech prohlídky bytu  

• převzetí jistiny ve výši 10.000,- Kč od zájemce o účast ve veřejné soutěži pokladnou 
do 12:00 hod. posledního dne zveřejnění. Pokud zájemce uhradí jistinu převodním 
příkazem, jistina musí být připsána na účet v poslední den zveřejnění  

 

 



 
• místnost k provedení losování, účast zástupce SMP 14, a.s., zástupce Úřadu m.č. Praha 

14 ,zástupce bytové komise a notáře  

• provedení kontroly všech dokladů předložených vítězem veřejné soutěže komisí 
určeným ředitelem/ určenou ředitelkou SMP 14, a.s.  

• předložení zápisu z losování a zápisu o provedení kontroly všech dokladů, které 
vylosovaný vítěz doloží, na jednání Rady m.č. Praha 14  

• uzavření nájemní smlouvy na základě Usnesení Rady m.č. P-14 a uzavření dohody o 
zániku nájmu ke stávajícímu bytu  

• předání bytu uživateli formou předávacího protokolu a vrácení bytu stávajícího rovněž 
formou předávacího protokolu  

• archivování dokladů předložených vítězem  

• vrácení jistiny do 30 dnů ode dne provedení veřejné soutěže všem zájemců o účast ve 
veřejné soutěži mimo vítěze.  

 
Zájemce o účast ve veřejné soutěži se dostaví ve stanoveném termínu do místnosti, kde 

proběhne veřejné losování. Do veřejného losování se může přihlásit žadatel, který je 

nájemcem bytu m.č. Praha 14, na kterém nevázne žádný dluh. Dále musí prokázat, že není 

vlastníkem (spoluvlastníkem) bytu nebo nemovitosti (rodinného nebo činžovního domu) 

určené k bydlení v ČR.  

 

Podmínky žadatele:  

Podmínky, které musí zájemce o účast ve veřejném losování splňovat a doklady, které musí 

vítěz této soutěže doložit do 14 dnů od konání losování na SMP 14, a.s.:  

• doloží čestné prohlášení o tom, že má české občanství a fotokopii občanského 
průkazu;  

• doloží údaje o rodině a členech domácnosti, o nezletilých dětech, které se do bytu 
budou stěhovat;  

• k prokázání skutečnosti, že je nájemcem bytu m.č. Praha 14, doloží kopii nájemní 
smlouvy k bytu, jehož je nájemcem  

 
 



 
• doloží potvrzení z katastru nemovitostí ČR ne starší 90 dnů o tom, že není vlastníkem 

nebo spoluvlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k bydlení (rodinného nebo 

činžovního domu);  

• prohlášení o tom, že do 30 dnů ode dne podpisu nájemní smlouvy předá stávající 

vyklizený byt vlastníkovi, zastoupenému SMP 14, a.s.  

• doloží písemný souhlas s poskytnutím svých některých (citlivých) osobních údajů ke 

zpracování a totéž platí i u osob, které se s ním budou do bytu stěhovat (starší 18 let); 

(viz. Příloha č. 1)  

 

Výše uvedené doklady dodá vítěz veřejné soutěže v zalepené obálce s uvedením hesla 

(veřejné losování: číslo popisné/číslo bytu) a zpáteční adresy na druhé straně obálky do 

termínu stanoveného ve výzvě na předmětný byt na SMP 14, a.s., Praha 9, Hloubětín, 

Metujská ul. 907.  

 

Rada městské části Praha 14 rozhodne o vítězi na pronájem bytu.  

 

Rada m.č. Praha 14 si vyhrazuje právo dané veřejné losování na pronájem bytu svým 

usnesením kdykoliv zrušit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



4.Souhlas s přijetím další osoby do bytu  
Dle § 2272 odst. 3 OZ má pronajímatel právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen 

takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly žít v 

obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. MČ Praha 14 si v souladu s 

2272 odst. 2 OZ vyhradila v nájemní smlouvě právo souhlasu s přijetím další osoby do bytu. 

To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo o další případy zvláštního zřetele hodné.  

 

Podmínky žadatele:  

• žádost o přijetí další osoby do bytu se podává v písemné podobě na předepsaném 

formuláři (viz. Příloha č. 5).  

• k prokázání skutečnosti, že je nájemcem bytu m.č. Praha 14, doloží kopii nájemní 

smlouvy k bytu, jehož je nájemcem  

• kopii občanského průkazu osoby, která se do bytu bude stěhovat  

• doloží originál písemného souhlasu osoby, která se do bytu bude stěhovat. s 

poskytnutím svých některých (citlivých) osobních údajů ke zpracování (viz. Příloha č. 

1)  

 

Písemná žádost se podává na SMP 14, a.s. V případě, že plocha bytu přepočtená na osobu 

překročí 18 m2, vydá SMP 14,a.s. souhlas s přijetím další osoby do bytu. V případě, že 

žadatel nedoloží požadované doklady, nebo plocha bytu přepočtená na osobu nepřekročí 18 

m2, SMP 14, a.s. žádost zamítne.  

 

Informaci o schválených žádostech, která bude zahrnovat jméno nájemce, adresu, číslo a 

velikost bytu, počet osob před a po schválení žádosti, předloží SMP 14, 1 x za šest měsíců 

RMČ. 



Přílohy:  
 
Příloha č. 1 Souhlas ke zpracování osobních údajů  

Příloha č. 2 Čestné prohlášení/závazek účastníka veřejné licitace  

Příloha č. 3 Čestné prohlášení k veřejné licitaci  

Příloha č. 4 Žádost o pronájem bytu  

Příloha č. 5 Žádost o udělení souhlasu s přijetím další osoby do bytu, která není osobou 

blízkou  

Příloha č. 6 Program prostupného bydlení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Městská část Praha 14 

Rada městské části 
 

U s n e s e n í 
 

47. jednání Rady městské části Praha 14 
konaného dne 11. 11. 2016 

 
č. 583/RMČ/2016 

 
k dodatku č. 5 k  mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů                           

a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14, čj. 1/2012/SMP 14  
___________________________________________________________________________ 

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

návrh dodatku č. 5 k  mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a 
nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14, čj. 1/2012/SMP 14, 
uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Správou majetku Praha 14, a. s. dne 14. 11. 
2012  

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

 
zajistit uzavření dodatku č. 5 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem 
bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14, čj. 1/2012/SMP 14 
ze dne 14. 11. 2012 

 
T: 15. 11. 2016         

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



 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., OPKČ, OŘEŠ 

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 584/RMČ/2016 
 

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

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I.    b e r e  n a  v ě d o m í 
 
      informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 ke dni 7. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                  zástupkyně starosty městské části Praha 
14 



 
 
Provede:       nositel úkolu 
Na vědomí:   nositelé úkolů 

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 585/RMČ/2016 
 

k  Memorandu o spolupráci mezi MČ Praha 14 a Vysokou školou tělesné výchovy                     
a sportu PALESTRA, s.r.o., se sídlem Pilská 9, Praha 9  k projektu  

„Čihadla - prostor pro rekreaci a sport“    
___________________________________________________________________________ 

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

informaci k uzavření Memoranda o spolupráci mezi MČ Praha 14 a Vysokou školou 
tělesné výchovy a  sportu PALESTRA, s.r.o., se sídlem Pilská 9  
 

II. s c h v a l u j e 
 

Memorandum  o spolupráci mezi MČ Praha 14 a Vysokou školou tělesné výchovy                                 
a  sportu PALESTRA, s.r.o., se sídlem Pilská 9, Praha 9  k projektu „Čihadla - prostor 
pro rekreaci a sport“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

 
III.    u k l á d á 
         Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14 

 
podepsat Memorandum o spolupráci mezi MČ Praha 14 a Vysokou školou tělesné 
výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o., se sídlem Pilská 9, Praha 9       
 

 
T: 30. 11. 2016         

 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 



starosta městské části Praha 14                                  zástupkyně starosty městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Mgr. Radek Vondra 
Na vědomí:   KS OÚR, OPKČ 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 586/RMČ/2016 
 

k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 na rok 2017 
___________________________________________________________________________ 

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

průměrný přepočtený počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 na rok 2017                    
ve výši 175,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. 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 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 587/RMČ/2016 
 

k návrhu na organizační změny v odborech Úřadu městské části Praha 14 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e     
 
 1. organizační strukturu Kanceláře starosty s platností od 1. 1. 2017 
 

 2. organizační strukturu Kanceláře tajemníka s platností od 1. 1. 2017 
 

 3. organizační strukturu Odboru dopravy a ochrany prostředí s platností od 1. 1. 2017 
 

 4. organizační strukturu Odboru investičního s platností od 1. 1. 2017 
 

 5. organizační strukturu Odboru správy majetku s platností od 1. 1. 2017 
 

 6. organizační strukturu Odboru řízení ekonomiky a školství s platností od 1. 1. 2017 
 
II.    u k l á d á 
         Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14 
 
 zajistit realizaci tohoto usnesení 
 

T: 1. 1. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. 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 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 588/RMČ/2016 
 

k výstupům z Dětského fóra a Veřejných lokálních fór 2016 a stanovení gestorů                          
k příležitostem MČ Praha 14     

___________________________________________________________________________ 
 

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

příležitosti formulované na veřejném projednání dětí a mládeže k celkovému rozvoji                  
MČ Praha 14 (Dětské fórum 2016) dne 15. 3. 2016 následně ověřené anketou a 
příležitosti formulované na veřejných projednáních k celkovému rozvoji MČ Praha 14 v 
roce 2016 (Veřejná lokální fóra 2016) viz. příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě 
  

II. s t a n o v u j e  
 

gestory pro příležitosti definované na Dětském fóru 2016 a na Veřejných lokálních 
fórech 2016 viz. příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě 
   

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

 
 1. předložit příležitosti Zastupitelstvu MČ Praha 14       

T: 13. 12. 2016            

  2. předložit Radě městské části Praha 14 návrh aktualizace dokumentu „Příležitosti 
Prahy 14 - komunitní plán“ na období 2016 - 2017 

T: 5. 12. 2016 
 

 2. jednotlivým gestorům 
 
  definovat opatření a aktivity k řešení příležitostí 

T: 25. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
Provede:       Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:   KS OSPK, odbory úřadu, gestoři 

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 589/RMČ/2016 
 

k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení 
pro oblast adiktologických služeb na rok 2017 a ke schválení dokumentu                             

„Akční plán protidrogové politiky městské části Praha 14 na období 2017 a 2018“    
___________________________________________________________________________ 

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

podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast 
adiktologických služeb na rok 2017 dle přílohy č. 1   
 

II. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

dokument „Akční plán protidrogové politiky městské části Praha 14 na období 2017                       
a 2018“       

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

 
zajistit podání žádosti o dotaci dle přílohy č. 1 na MHMP  
 

 
T: 30. 11. 2016         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                      Mgr. Irena Kolmanová 
starosta městské části Praha 14                              uvolněná členka Rady městské části Praha 
14 



 
 
Provede:       Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:   OSVZ, OŘEŠ 

příloha č. 1 
Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č.      ze dne 

 

 

 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor zdravotnictví,  sociální péče a prevence  
Oddělení prevence  

 
Formulář žádosti  

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast protidrogových 
služeb pro městské části 

 
A/ Kontaktní údaje  

 
Název městské části: 

Městská část Praha 14 

Adresa úřadu městské části: 
Bratří Venclíků 1073, Praha 9, Černý Most, 198 
21 

Starosta městské části: Bc. Radek Vondra 
IČO: 00231312 
Telefon: 225295201 
E-mail: posta@praha14.cz 
Protidrogový koordinátor MČ Bc. Veronika Havlíčková 
Telefon: 281005450 
E-mail: Veronika.havlickova@praha14.cz 
Přímý nadřízený protidrogového 
koordinátora MČ – jméno, 
příjmení a funkce: 

František Bradáč, DiS. 
Vedoucí OSVZ-OSPP 

Telefon: 225295343 
E-mail: Frantisek.Bradac@praha14.cz 

  
Odůvodnění žádosti1 

Stručné zdůvodnění potřebnosti projektu: 

Monitoring drogové scény má na MČ Praha 14 dlouholetou tradici. Přestože je situace 
v oblasti drog na MČ v porovnání s jinými MČ klidná, potřebnost této služby je 
neoddiskutovatelná. V roce 2016 jsme navázali spolupráci s Progressive, o.p.s., který na MČ 
Praha 14 zajišťuje od února 2016 monitoring drogové scény a terénní program pro uživatele 
drog. V realizaci monitoringu drogové scény budeme pokračovat i v roce 2017, realizátor 
bude vybrán na základě poptávky. 

                                                 
1 Podmínka dle zákona č. 250/2000 Sb., ustanovení § 10a odst. 3 písmeno e), tj. bod týkající se odůvodnění 
žádosti 



MČ také podporuje informování pedagogů, metodiků prevence, výchovných poradců a 
dalších pracovníků škol. V rámci projektu je zasíláno do škol zřizovaných MČ Praha 14 
včetně jedné ZŠ vyučující děti se specifickými vzdělávacími potřebami vždy po dvou 
výtiscích časopisu Prevence. Dle zpětných vazeb cílové skupiny je časopis pracovníky hojně 
čtený, slouží jako podklad odborných diskuzí a inspirace pro směřování preventivního 
působení uvnitř školy. Dva výtisky jsou taktéž distribuovány na Úřad MČ Praha 14, kde jsou 
zakládány do knihovny a dle zájmu mohou být dále zapůjčovány.     

 
 

 
2.1 Požadavek finančních prostředků z rozpočtu HMP a jeho rozdělení 
 
Tabulka č. 12: 
 

    Kč 
    2016 2017 
Projekt 
č. 

Název 
organizace3 

Název 
projektu 

Typ4 
péče MČ HMP Celkové 

náklady MČ Požadavek 
HMP 

1. Progressive, 
o.p.s. nebo 
jiná 
organizace 
dle výsledku 
poptávky 

Monitoring 
drogové scény 
na území MČ 
Praha 14 

HR 21.200,- 
Kč 

58.800,- 
Kč 

80.000,- 
Kč 

21.200,- 
Kč 

58.800,- Kč 

2. SEND Předplatné 
časopisu 
Prevence 

IVH 0,- Kč 11.200,- 
Kč 

11.200,- 
Kč 

0 11.200,- Kč 

CELKEM    21.200,- 
Kč 

70.000,- 
Kč 

91.200,- 
Kč 

21.200,- 
Kč 

70.000,- 
Kč 

 
 
2.2 Charakteristika projektů protidrogové politiky MČ, na které žádáte dotaci z HMP 
Tabulka č. 2 (doplňuje tab. č.1; zkopírujte a vyplňte pro každý projekt zvlášť – podle 
potřeby doplňte řádky tabulky): 
 

Projekt č.5 Popis služby (cíle, metody) Cílová skupina 
1. Předmětem projektu je monitoring užívání návykových látek 

a zajišťování terénního programu na území městské části 
Praha 14. Součástí služby je také vypracování písemných 
zpráv o průběhu terénního programu za každý kalendářní 

měsíc shrnující činnost za dané období a vytvoření 
závěrečné zprávy popisující scénu užívání legálních a 

nelegálních návykových látek na území městské části Praha 
14 včetně doporučujících opatření v dalším postupu při 

realizaci protidrogové prevence.  

Uživatelé drog mimo síť 
existujících služeb, 

injekční uživatelé drog (s 
rizikovým způsobem 

chování). Terénní program 
je dále určen mladistvým a 

rekreačním uživatelům. 
 

Projekt odpovídá prioritám MČ: Ano  6                          Ne  
                                                 
2 Podle potřeby doplňte řádky 
3 Název organizace, které bude dotace poskytnuta 
4 Viz Pokyny k vyplnění formuláře 
5 Podle tabulky č. 1 
6 Pro zaškrtnutí 2x na políčko poklepejte 



 
Projekt č. Popis služby (cíle, metody) Cílová skupina 

2. Jedná se o úhradu pravidelného periodika, které poskytuje 
cílové skupině široké spektrum informací z oblasti prevence 
rizikového chování. Časopis přináší spektrum článků, které 
lze využít v praxi, rovněž také z hlediska informovanosti pro 

školní metodiky prevence, výchovné poradce a učitele. 

Pedagogičtí pracovníci 
z oblasti prevence 

rizikového chování (školní 
metodici prevence) 

základních škol 
zřizovaných městskou 

částí Praha 14. 
Pedagogičtí pracovníci ze 
ZŠ pro děti se specifickými 

potřebami. Jedná se o 
pedagogické pracovníky 

celkem 7 základních škol. 
Dále koordinátor prevence 

rizikového chování MČ 
Praha 14. 

 
Projekt odpovídá prioritám MČ: Ano                              Ne  
 
  



2.3 Projekty MČ a jejich financování  
 
Náklady vaší MČ v oblasti protidrogové politiky za rok 2016 a plánované náklady na rok 
2017 (bez účelové dotace z HMP!)  
 
Tabulka č. 3 

Aktivita – konkrétní název podpořené 
aktivity 

Typ 
péče 

Skutečnost 2016 Plán na rok 2017 

Program primární prevence rizikového 
chování na základních školách 
zřizovaných městskou částí Praha 14 
(Prev-Centrum, z.ú.) 

PP 514.500,- Kč 514.500,- Kč 

Program podpory adaptačních výjezdů na 
základních školách  2015 

PP 125.000,- Kč 130.000,- Kč 

Program podpory intervenčních programů 
na základních školách 2015 

SP 75.000,- Kč 80.000,- Kč 

CELKEM  714.500,- Kč 725.500,- Kč 
 
2.4 Součást žádosti – priority a plán aktivit MČ v oblasti protidrogové politiky 
 
Plán protidrogových aktivit, minimálně zahrnující období jednoho kalendářního roku, 
vypracovaný ve struktuře schválené sekcí protidrogových koordinátorů MČ HMP.  
 
Potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé 
Razítko, jméno a podpis zástupce MČ, v jehož kompetenci je protidrogová politika  
 

Jméno, příjmení, titul: Mgr. Irena Kolmanová Razítko: 

V Praze dne:  Podpis: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 590/RMČ/2016 
 

k podpoře žádosti o finanční příspěvek u MHMP na revitalizaci skate parku u objektu 
Plechárna    

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í   a  p o d p o r u j e 
 

žádost spolku 3B o finanční dotaci na revitalizaci plochy skate parku u objektu KC 
Plechárna v rámci Celoměstského programu podpory sportu a tělovýchovy hl. m. Praha 
na rok 2017 v oblasti II. Rozvoj sportovní infrastruktury   

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

 
 informovat spolek 3B o výsledku jednání RMČ Praha 14 

 
 

T: 14. 11. 2016         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                  zástupkyně starosty městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Mgr. Irena Kolmanová 



Na vědomí:   KS OSPK, OSM, OPKČ 
Městská část Praha 14 

Rada městské části 
 

U s n e s e n í 
 

47. jednání Rady městské části Praha 14 
konaného dne 11. 11. 2016 

 
č. 591/RMČ/2016 

 
k podpoře žádosti o dotaci u MHMP na modernizaci zázemí hřiště                                     

Sportovního klubu Spectrum Praha z. s. 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í   a  p o d p o r u j e 
 

žádost Sportovního klubu Spectrum Praha z. s. o dotaci na modernizaci zázemí 
softballového hřiště při ZŠ Bratří Venclíků, zahrnující vybudování přípojek vody                          
a kanalizace, zřízení sociálního zázemí (sprchy a WC) včetně jejich napojení na 
vodovod a kanalizaci a modernizaci šaten v rámci Celoměstského programu podpory 
sportu                               a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2017 v oblasti II. A/2. 
Modernizace a rekonstrukce sportovišť. 

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

 
 informovat Sportovní klub Spectrum Praha z. s.  o výsledku jednání RMČ Praha 14 

 
 

T: 14. 11. 2016         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                  zástupkyně starosty městské části Praha 
14 
 
 



Provede:       Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:   KS OSPK, OŘEŠ 

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 592/RMČ/2016 
 

k návrhu na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 
___________________________________________________________________________ 
 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e  

 
 16. 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 15. rozpočtovém opatření k 3. 10. 2016 
         příjmy                                                                                   351.497,80  tis.  Kč 
        výdaje                                                                                   413.724,90  tis.  Kč 
         financování                                                                                62.227,10  tis.  Kč 
 
 rozpočet po 16. rozpočtovém opatření k 31. 10. 2016 
         příjmy                                                                                   377.268,20  tis.  Kč 
        výdaje                                                                                   439.495,30  tis.  Kč 
         financování                                                                                62.227,10  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: 13. 12. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Mgr. 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 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 593/RMČ/2016 
 

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové 
organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s převodem finančních prostředků ve výši 400.000 Kč z rezervního fondu do                                
fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří 
Venclíků 1140     

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

zajistit převod finančních prostředků ve výši 400.000 Kč z rezervního fondu                               
do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří 
Venclíků 1140 

 
T: 25. 11. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Mgr. 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 1140          

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 594/RMČ/2016 
 

k návrhu výpovědi smluv o vkladových účtech uzavřených mezi městskou částí Praha 14 
a J&T BANKA, a.s. 

___________________________________________________________________________ 
 

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

1. výpověď smlouvy o vkladovém účtu s 33 denní výpovědní lhůtou uzavřené mezi 
městskou částí Praha 14 a J&T BANKA, a.s. dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě     

    
 2. výpověď smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou uzavřené mezi městskou 

částí Praha 14 a J&T BANKA, a.s. dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě 
     
II. u k l á d á 
 Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 

zajistit odeslání výpovědí smluv o vkladových účtech uzavřených mezi městskou částí 
Praha 14 a J&T BANKA, a.s. 

T: 25. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Mgr. 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 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 595/RMČ/2016 
 

k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, 
Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 

 ___________________________________________________________________________ 
 

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

s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, 
Hloubětínská 700 p. Václavu Kodýtkovi a s uzavřením nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 

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

seznámit Mgr. Evu Hradskou, ředitelku Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, 
Hloubětínská 700 s tím, že Rada městské části Praha 14 souhlasila s dlouhodobým 
pronájmem nebytových prostor  p. Václavu Kodýtkovi 

 
T: 30. 11. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Mgr. 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 Hloubětínská                              

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 596/RMČ/2016 
 

k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole 
Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - 
Černý Most, Šebelova 874 Ing. Tomášovi Hoznauerovi a s uzavřením nájemní smlouvy 
na dobu určitou od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2018 

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

seznámit Bc. Jitku Kuchařovou, ředitelku Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, 
Šebelova 874 s tím, že Rada městské části Praha 14 souhlasila s dlouhodobým 
pronájmem nebytových prostor  Ing. Tomášovi Hoznauerovi 

 
T: 30. 11. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Mgr. 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 Šebelova, OPKČ                                                

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 597/RMČ/2016 
 

k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce 
uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700, Praha 9 – Hloubětín“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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 malého rozsahu na stavební 
práce „Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700, Praha 9 – 
Hloubětín“ 

 
II. r o z h o d l a 
 

v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 
„Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700, Praha 9 – Hloubětín“ 
na základě doporučení hodnotící komise 
 

 1. o vyloučení níže uvedeného uchazeče z důvodu nesplnění kvalifikačních 
předpokladů a ostatních požadavků na nabídku 

   
  Obchodní firma: Konstruktis Praha, spol. s r. o. 
  Sídlo: Praha 4, Nusle, Petra Rezka 1723/1a 
  IČO: 457 99 431 

 
  Obchodní firma: STAMET, s. r. o. 
  Sídlo: Praha 5, Košíře, Erbenova 237/11 
  IČO: 485 89 829 
 
 2. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče 
   
  Obchodní firma: KVS stavební, s. r. o. 
  Sídlo: Praha 9, Vysočany, Kolbenova 616/34 

 IČO: 289 82 703 
 
 
 
 



 
 
 
 
III.   u k l á d á 
 Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 
 
 1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce  

„Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700, Praha 9 – 
Hloubětín“ s rozhodnutím zadavatele                                   

T: 21. 11. 2016 
 

  
 2. zajistit v souladu s § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

platných předpisů, uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce „Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700, Praha 9 – 
Hloubětín“ 

 

 
T: 1. 12. 2016 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. 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 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 598/RMČ/2016 
 

k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce                                             
„Parčík Splavná - dvě multifunkční hřiště - opakované řízení“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Parčík Splavná - dvě 

multifunkční hřiště - opakované řízení“ 
 
 2.  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Parčík 

Splavná - dvě multifunkční hřiště - opakované řízení“ 
 
II. j m e n u j e  
 

k veřejné zakázce malého rozsahu na  stavební práce „Parčík Splavná - dvě 
multifunkční hřiště - opakované řízení“ komisi pro otevírání obálek a 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 stavební práce „Parčík Splavná - 
dvě multifunkční hřiště - opakované řízení“ 

T: 30. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. 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, ODOP 

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 599/RMČ/2016 
 

k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce                                             
„Parkourové hřiště Černý Most - opakované řízení“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Parkourové hřiště 

Černý Most - opakované řízení“ 
 
 2.  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 

„Parkourové hřiště Černý Most - opakované řízení“ 
 
II. j m e n u j e  
 

k veřejné zakázce malého rozsahu na  stavební práce „Parkourové hřiště Černý Most - 
opakované řízení“ komisi pro otevírání obálek a 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 stavební práce „Parkourové hřiště 
Černý Most - opakované řízení“ 

T: 30. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. 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, ODOP 

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 600/RMČ/2016 
 

k zahájení výběrového řízení  k  veřejné zakázce malého rozsahu                                    
„Centrální připojení ÚMČ Praha 14 k síti internet“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Centrální připojení 

ÚMČ Praha 14 k síti internet“ 
 
 2.  návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce včetně návrhu smlouvy 
 
 3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslaná výzva k předmětné veřejné zakázce 
 
II. j m e n u j e  
 
 členy a náhradníky hodnotící komise  
 
III.    u k l á d á 
         Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14 

 
zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k veřejné zakázce malého 
rozsahu „Centrální připojení ÚMČ Praha 14 k síti internet“ 

 
T: 30. 11. 2016 

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



 
 
Provede:       Ing. Luděk Lisý 
Na vědomí:   KT, OŘEŠ, OPKČ 

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 601/RMČ/2016 
 

k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0152/2016/OI_OddI/1050 na stavební práce k akci: 
„Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ městské části Praha 14 –                      

MŠ Chvaletická“ 
___________________________________________________________________________ 

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

uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0152/2016/OI_OddI/1050 na stavební práce k akci: 
„Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ městské části Praha 14 –                          
MŠ Chvaletická“ vyjma položky 100701, 100704, 1008 
  

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

 
zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0152/2016/OI_OddI/1050 na stavební práce 
k akci: „Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ městské části Praha 14 –               
MŠ Chvaletická“ 

                                  
T: 30. 11. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. 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 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 602/RMČ/2016 
 

k uzavření nových pachtovních smluv na pozemky (zahrádky) v ul. Borská 
parc. č. 1695/1, 1695/7, 1760, 2830/1, 2832, 1761, 1779, 2016, 2017, 2018, 2020, k. ú. Kyje 

se současnými pachtýři 
___________________________________________________________________________ 

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

s uzavřením nových pachtovních smluv na pozemky parc. č. 1695/1, 1695/7, 2832, 
1760, 2830/1, 2832, 1761, 1779, 2016, 2017, 2018, 2020, k. ú. Kyje se současnými 
pachtýři s účinností od 1. 1. 2017 
  

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

 
uzavřít pachtovní smlouvy na pozemky parc. č. 1695/1, 1695/7, 1760, 2830/1, 2832, 
1761, 1779, 2016, 2017, 2018, 2020, k. ú. Kyje se současnými pachtýři  
    

                                
T: 30. 11. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Mgr. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM, OŘEŠ 

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 603/RMČ/2016 
 

k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku (zahrádky) parc. č. 2020, díl č. 173 
o výměře 338 m2 v k. ú. Kyje 

___________________________________________________________________________ 
 

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

pořadí nabídek ke zveřejněnému záměru na pacht části pozemku (zahrádky) 
parc. č. 2020, díl č. 173 v k. ú. Kyje  

 
II. s o u h l a s í 
 

s uzavřením pachtovní smlouvy na pacht části pozemku parc. č. 2020, 
díl č. 173, k. ú. Kyje s panem Petrem Špetou, bytem Vodňanská 659/53, Praha 9  

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

 
zajistit uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 2020, díl č. 173 
v k. ú. Kyje s panem Petrem Špetou   
                                   

T: 30. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Mgr. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM, OŘEŠ 

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 604/RMČ/2016 
 

ke změně osoby pachtýře částí pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, díl č. 125, k. ú. 
Kyje 
___________________________________________________________________________ 

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

1. s uzavřením dohody k ukončení nájemní smlouvy čj. 210/201/OSM/1996 ze dne 
17. 6. 1996 na pronájem částí pozemků parc. č. 1760, 2830/1, a 2832, k. ú. Kyje, 
k 31. 12. 2016 s paní Mgr. Marií Dusíkovou, bytem Kukelská 904/3, Praha 9  

  
 2. s uzavřením nové pachtovní smlouvy na části pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 

2832,  k. ú. Kyje s paní Ing. Zdenkou Chochulovou, bytem Za Černým 
mostem 1527, Praha 9  

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

 
 1. zajistit uzavření dohody k ukončení nájemní smlouvy čj. 210/201/OSM/1996  

na pronájem částí pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, k. ú. Kyje s paní Mgr. 
Marií Dusíkovou    

  
 2. zajistit uzavření nové pachtovní smlouvy na části pozemků parc. č. 1760, 2830/1 

a 2832, k. ú. Kyje s paní Ing. Zdenkou Chochulovou   
                                   

T: 30. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Mgr. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM, OŘEŠ 

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 605/RMČ/2016 
 

k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2756/6, k. ú. Kyje 
___________________________________________________________________________ 

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

s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2756/6 v k. ú. Kyje, 
o výměře 2 m2 se společností FEBA manipulační technika spol. s  r. o., se sídlem 
Chlumecká 519, Praha 9 za cenu 6 000 Kč ročně   

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

 
zajistit uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2756/6 v k. ú. Kyje, 
o výměře 2 m2 se společností FEBA manipulační technika spol. s r. o.   
  
                                

T: 30. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Mgr. 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 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 606/RMČ/2016 
 

k uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 2665/163, parc. č. 2665/164,              
parc. č. 2665/165, parc. č. 2665/166, parc. č. 2665/167, parc. č. 2665/168, katastrální 

území Kyje 
___________________________________________________________________________ 

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

s uzavřením smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 2665/163, parc. č. 2665/164, 
parc. č. 2665/165, parc. č. 2665/166, parc. č. 2665/167, parc. č. 2665/168 zapsané jako 
ostatní plocha, zeleň, katastrální území Kyje, mezi městskou částí Praha 14 
a JUDr. Michalem Bavšenkovem, bytem Táboritská 856, Poděbrady   

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

 
zajistit uzavření smlouvy o nájmu částí výše uvedených pozemků v katastrálním 
území Kyje, mezi městskou částí Praha 14 a JUDr. Michalem Bavšenkovem 
                                   

T: 19. 12. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Mgr. 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 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 607/RMČ/2016 
 

k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 1204/1, parc. č. 1207/1, 
parc. č. 1216, parc. č. 2737, parc. č. 2738, parc. č. 2739, katastrální území Kyje 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s  uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 1204/1, parc. č. 1207/1, 
parc. č. 1216, parc. č. 2737, parc. č. 2738, parc. č. 2739, katastrální území Kyje mezi 
městskou částí Praha 14 a stavebníkem hlavním městem Prahou MHMP odborem 
technické vybavenosti, za účelem realizace stavby č. 0137 TV Kyje Hutě, etapa 0006, 
ul. Cidlinská – Jaroslavická, část 2 
    

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

 
zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 1204/1, parc. č. 1207/1, 
parc. č. 1216, parc. č. 2737, parc. č. 2738, parc. č. 2739, katastrální území Kyje 
s investorem hlavním městem Prahou MHMP odborem technické vybavenosti, za 
účelem realizace stavby č. 0137 TV Kyje Hutě, etapa 0006, ul. Cidlinská – Jaroslavická, 
část 2 
                                   
 

T: 30. 12. 2016 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
        Mgr. 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 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 608/RMČ/2016 
 

k návrhu na výpůjčku části pozemku parc. č. 2626/1, k. ú. Kyje 
___________________________________________________________________________ 

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

s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 2626/1, k. ú. Kyje na období 
dvou let se společností SP Černý Most, s.r.o., se sídlem Bří Venclíků 1072, Praha 9                     
na umístění kontejnerů na bioodpad 

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

 
zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 2626/1, k. ú. Kyje na 
období dvou let, na umístění kontejnerů na bioodpad, se společností SP Černý 
Most, s.r.o. 
 
                                   

T: 14. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
        Mgr. 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 

 
47. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 11. 2016 
 

č. 609/RMČ/2016 
 

k uzavření smlouvy o výpůjčce – Skatepark na Černém Mostě 
___________________________________________________________________________ 

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

s uzavřením smlouvy o výpůjčce se spolkem 3B sports z. s., se sídlem Bryksova 1002, 
Praha 9,  na skateboardové hřiště na pozemku parc. č. 232/749, k. ú. Černý Most na 
období pěti let 

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

 
zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce se spolkem 3B sports z. s. na skateboardové hřiště 
na pozemku parc. č. 232/749, k. ú. Černý Most na období pěti let 

 
                                   

T: 11. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 
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