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ZÁPIS 
 

z  9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 13. 12. 2016  
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9 

_________________________________________________________________________ 
 

Přítomni:    27  - dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     Ing. Miroslav Froněk, Aneta Hejrovská, Jaroslav Jenšík, Viktor Šíma  
                        
Neomluveni:  
 
Ověřovatelé:     Ing. Karel Med, MUDr. Kateřina Pavlíčková 
 
Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková 
 
1. Z a h á j e n í 
 
Starosta Mgr. Radek Vondra zahájil v 15. 00 hod  9. zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 14, na kterém přivítal: 

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

 
Starosta konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, dle prezence je přítomna 
nadpoloviční většina členů, takže zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 
Dále starosta Mgr. Vondra oznámil členům zastupitelstva, že zápis z 8. zasedání zastupitelstva 
byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty.  
 
Poté starosta  Mgr. Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z 
tohoto zasedání. 
 
Navrženi byli:     Ing. Karel Med, MUDr. Kateřina Pavlíčková  
 
Hlasování : 
 
pro:                             27 
proti:                            0 
zdržel se:                      0 
nepřítomni:                  4 
 
Ověřovatelé zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni. 
 
Poté starosta Mgr. Vondra přednesl návrh programu. 
 
 Návrh  programu:  
 
1. Zahájení   a  volba  návrhového a volebního výboru  

    
2. Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 
 
3. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
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4. Návrh ke stanovení paušální částky na náhradu výdělku neuvolněným členům 
    Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném 
    obdobném poměru, pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 
 
5. Návrh na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn 
    neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 
 
6. Návrh ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce  2016 a k Plánu 
    kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2017 
 
7. Návrh k místní Agendě 21 
     
8. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské 
    části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2016 
 
9. Návrh – IV. Změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2016 
 
10. Návrh  1. úpravy finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2016 
 
11. Návrh  - rozpočet městské části Praha 14 na rok 2017 
 
12. Návrh k Akčnímu plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2017 -2018 
 
13. Návrh k výstupům z Dětského fóra a Veřejných lokálních fór 2016 a stanovení gestorů 
       k příležitostem MČ Praha 14 
 
14. Návrh na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2017 Oblast 2- 
       sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé městské části – MA 21 a 
       podpora činnosti tělovýchovných zařízení  
 
15. Návrh na  vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na roky 2017 -18 
      v oblasti 1- sociální a návazné služby  
 
16. Návrh k aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MČ  
      Praha 14 na období 2017 - 2020 
 
17.  Návrh k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy  Praha 9 – Hloubětín, 
       Štolmířská 602, IČ: 70920257 
 
18. Návrh k uzavření darovací smlouvy na převzetí parkovacích stání na pozemku  
      parc.č. 793/281, k.ú. Kyje včetně tohoto pozemku – ul. Břeclavská  
 
19. Návrh - Smlouva o převodu vlastnictví jednotky  
 

    20. Návrhy, připomínky, interpelace 
 
    21. Závěr 

                                                                             
Hlasování : 
 
pro:                             27 
proti:                            0 
zdržel se:                     0 
nepřítomni:                  4                                                                          
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  Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14  byl schválen. 
 

  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 51/ZMČ/2016 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 program 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
1. Volba návrhového a volebního výboru 
Starosta Mgr. Radek Vondra vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhového a 
volebního výboru. Tajemnicí návrhového a volebního výboru navrhl paní Mgr. Evu 
Štětinovou, pracovnici OPKČ. 
 
Navrženi byli:   MUDr. Jan Kaufman, Hana Muhrová, Mgr. Marcela Vydrová 
 
Hlasování:   
 
pro:                           27                          
proti:                         0 
zdržel se:                  0 
nepřítomen:              4 
 
Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni. 
 
Starosta  Mgr. Vondra  poté požádal členy návrhového a volebního výboru, aby si přesedli ke 
stolu k paní  Mgr. Štětinové a zvolili si ze svého středu  předsedu. 
Předsedou návrhového a volebního výboru byl zvolen MUDr. Jan Kaufman.   
 
Dále starosta Mgr. Vondra přistoupil k projednávání  jednotlivých bodů programu. 
 
2. Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14  Ing. Luděk Lisý. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 

 
   Hlasování:   
     
   pro:                               27 
   proti:                              0 
   zdržel se:                       0 
   nepřítomen:                   4 
   Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 52/ZMČ/2016 

I.  z v o l i l o 
 

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

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

zajistit doručení seznamu zvolených přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 
předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 9                                                  T: 20. 12. 2016 
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3. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi s dotazy 
k úkolům 49, 31, 45 a 49 vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med. Dotazy následně 
zodpověděla Ing. Mgr. Svobodová, Mgr. Kolmanová a starosta Bc. Vondra. Dále v diskusi 
vystoupila členka zastupitelstva paní Tománková, která požádala zástupkyni starosty Ing. 
Pickovou  o písemnou odpověď ohledně realizace parku U Čeňku a jednání se společností 
ROPID. V diskusi již nikdo další nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 

   Hlasování:   
     
   pro:                               27 
   proti:                             0 
   zdržel se:                       0 
   nepřítomen:                   4 
   Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 53/ZMČ/2016 

I. b e r e  n a  v ě d o m í    
 
informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a informaci o vyřízení 
interpelací, námětů a dotazů z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

 
4. Návrh ke stanovení paušální částky na náhradu výdělku neuvolněným členům 
    Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném 
    obdobném poměru, pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. V diskusi vystoupil 
člen zastupitelstva Mgr. Tománek s dotazem ohledně výše stanovené částky. Dotaz následně 
zodpověděl tajemník Ing. Lisý – částka není pevně stanovena, byla odhlasována 
zastupitelstvem.  

    
   Hlasování:   
     
   pro:                               26 
   proti:                              0 
   zdržel se:                       1 
   nepřítomen:                   4 
   Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 54/ZMČ/2016 

I. s t a n o v u j e 
 
paušální částku pro náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 
Praha 14, kteří nejsou v pracovním nebo v jiném obdobném poměru pro období                             
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle přílohy č. 1  

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

zabezpečit vyplácení náhrady výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské 
části Praha 14, kteří nejsou v pracovním nebo v jiném obdobném poměru  

                                                                                                                                  T: průběžně 
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5. Návrh na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn 
    neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 
Materiál uvedl tajemník Úřadu  městské části Praha 14  Ing. Luděk Lisý. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 

   
   Hlasování:   
     
   pro:                                27 
   proti:                              0 
   zdržel se:                        0 
   nepřítomen:                    4 
   Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 55/ZMČ/2016 

I. s c h v a l u j e 
 
měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 
Praha 14 v maximální možné výši dle příslušného Nařízení vlády  

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

zajistit realizaci tohoto usnesení                                                                     T: průběžně 
 
6. Návrh ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce  2016 a 
    k Plánu  kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2017 
Materiál uvedl předseda KV ZMČ Prahy 14 Ing. Vrba. V diskusi nikdo nevystoupil, starosta 
Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  

    
   Hlasování:   
     
   pro:                                27 
   proti:                              0 
   zdržel se:                       0 
   nepřítomen:                   4 
   Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 56/ZMČ/2016 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2016 

 
II. s c h v a l u j e 

 
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ  Praha 14 na rok 2017 

 
III. u k l á d á 
 Ing. Michalovi Vrbovi, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 
 

zajistit plnění plánu kontrolní činnosti KV ZMČ Praha 14 na rok 2017 
                        T: v průběhu roku 2017 
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7. Návrh k místní Agendě 21 
Materiál uvedla uvolněná radní městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová. V diskusi 
vystoupila členka zastupitelstva paní Tománková s podnětem ohledně předkládání tohoto 
materiálu. Dále v diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotazy týkající 
se terminálu autobusového nádraží, vybudování workoutového hřiště, vybudování 
parkovacího domu, provoz linky č. 186 a privatizace. Dotazy následně zodpověděla uvolněná 
radní Mgr. Kolmanová, zástupkyně starosty Ing. Picková, starosta Mgr. Vondra  a zástupce 
starosty pan Zajac –  o vybudování terminálu se dále jedná, workoutové hřiště bylo 
vybudováno na Jahodnici a zatím není vytipováno další vhodné místo, volná parkovací místa 
nabízí bytový komplex postavený společností JRD v Hloubětíně ( cena garážového stání 
1300Kč/ měsíc), o provozu linky 186 se i nadále jedná, městská část trvá na svém požadavku 
ohledně vhodného propojení, požadavek byl předán i na Dopravní výbor hl.m.Prahy, do 
privatizace prozatím nebudou zařazeny další objekty, pokud zastupitelstvo městské části o 
tomto zařazení nerozhodne. Poté již nikdo další v diskusi nevystoupil, starosta Mgr. Vondra 
přistoupil ke hlasování.        
 

   Hlasování:   
     
   pro:                               19 
   proti:                              0 
   zdržel se:                       8 
   nepřítomen:                   4 
   Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 57/ZMČ/2016 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
1. Zprávu o participaci veřejnosti v roce 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 
 
2. Zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 

v roce 2016 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 
 

II. s c h v a l u j e 
 

1. návrh aktualizace „PŘÍLEŽITOSTI PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2016 – 2017“                   
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

 
 2. návrh Plánu zlepšování MA21 pro rok 2017 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 
 
 3.  návrh Výroční zprávy MA21 za rok 2016 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 
 
III. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 
 předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14:   

1.  návrh aktualizace „10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2017 – 2018“  
 
 2.  Plán zlepšování MA21 pro rok 2018  
 
 3. Výroční zprávu MA21 za rok 2017  
 4. Zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj za rok 2017 
                              T: 31. 12. 2017 
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8. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti 
    městské  části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2016 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14  Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  

   V diskusi následně vystoupil člen zastupitelstva Ing. Adámek, Ing. Med a paní Krátká, kteří 
    vznesli dotazy týkající se kofinancování akcí ve školství, svozu odpadu, čerpání dotací, 
    čerpání finančních prostředků na mzdy zaměstnanců úřadu, sportoviště ve Splavné ulici a 
    využití finančních darů na občanskou vybavenost. Dotazy následně zodpověděla zástupkyně 
    starosty Ing. Mgr. Svobodová, Ing. Šprysl (vedoucí OŘEŠ), Ing. Mezenská (vedoucí OI), 
    Ing. Adámková (vedoucí ODOP) a pan Bradáč (OSVZ). V diskusi již nikdo další 
    nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
   Hlasování:   
     
   pro:                               18 
   proti:                              0 
   zdržel se:                       9 
   nepřítomen:                   4 
   Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 58/ZMČ/2016 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
 1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2016 
  příjmy                                                                                 275.775,34 tis.  Kč 
          výdaje                                                                                 196.923,56 tis.  Kč 
          z toho: 
          kapitálové                                                                             31.220,72 tis.  Kč 
          běžné                                                                                  165.702,84  tis. Kč 
          financování                                                                         - 78.851,78 tis. Kč 
 
 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1.- 3.  čtvrtletí 

roku 2016 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 50.901,00 tis. Kč      
 
9. Návrh – IV. Změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2016 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14  Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  

   V diskusi k materiálu nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.    
 
    Hlasování:   
     
   pro:                               17 
   proti:                              0 
   zdržel se:                       10 
   nepřítomen:                   4 
   Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 59/ZMČ/2016 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
 13., 14., 15., 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 
 
10. Návrh  1. úpravy finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 
      2016 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14  Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  
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  V diskusi člen zastupitelstva Ing. Med vznesl dotazy týkající se termínovaných vkladů a 
  snížení energií. Dotazy následně zodpověděli zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová, 
  doplňující komentář poskytl Ing. Šprysl (vedoucí OŘEŠ). Dále v diskusi již nikdo nevystoupil, 
  starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
   Hlasování:   
     
   pro:                               17 
   proti:                              0 
   zdržel se:                       10 
   nepřítomen:                   4 
   Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 60/ZMČ/2016 

 
I. s c h v a l u j e 

 
1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2016 dle 
přílohy č. 1        

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

zabezpečit realizaci tohoto usnesení                                                           T: 16. 12. 2016 
 
11. Návrh  - rozpočet městské části Praha 14 na rok 2017 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14  Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  

   V následné diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Adámek, který vznesl dotazy ohledně 
   čerpání finančních prostředků na velké opravy, opravy informačních tabulí, dále požádal o 
   písemné informace k projektu H 55  a položce 3639  a o  navýšení finančního příspěvku na 
   zajištění služby z 300 na 500 tis. Kč.  K vzneseným dotazům se následně vyjádřila zástupkyně 
   starosty Ing. Mgr. Svobodová, zástupkyně starosty Ing. Picková, Ing. Adámková (ODOP) a 
   Ing. Mezenská (OSM). Dále v diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, který požádal o 
   doplnění informací k některým uvedeným položkám. Informace následně poskytl Bc. Dušek 
   (vedoucí OIKT) a Ing. Mezenská, která poskytla doplňující informace k položkám týkajících 
   se MŠ a ZŠ na městské části Praha 14. Dále zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová 
   poskytla vysvětlení k dotazu členky zastupitelstva Ing. Kijonkové, který se týkal odměn 
   pedagogů na ZŠ a MŠ a zapojení finančních prostředků z FRR do rozpočtu. Na závěr diskuse 
   si zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová osvojila návrh Ing, Adámka navýšit příspěvek 
   na zajištění služby na částku 500 tis. Kč. O tomto návrhu dal následně starosta Mgr. Vondra 
   hlasovat. 

 
   Hlasování:   
     
   pro:                               24 
   proti:                             0 
   zdržel se:                       3 
   nepřítomen:                   4 
   Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 61/ZMČ/2016 
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I. s c h v a l u j e 
 
 1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017 dle přílohy č. 1 
 

 objem příjmů                                                                         281.204,60  tis.  Kč 
   objem výdajů                                                                         354.087,60  tis.  Kč 
   běžné výdaje                                                                               225.257,60  tis.  Kč 
   kapitálové výdaje                                                                        128.830,00  tis.  Kč 
      financování                                                                                    72.883,00  tis.  Kč 

 
 2. návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části 

Praha 14 na rok 2017 dle přílohy č. 2 
 
 3. limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 61.830 tis. Kč 
 
 4. rozpočtový výhled do roku 2022 dle přílohy č. 3 
 

5. zmocnění pro Radu městské části Praha 14:  
 

 a) k provádění rozpočtových opatření u příjmů, u běžných výdajů do výše 5 mil. Kč 
a u kapitálových výdajů do výše 10 mil. Kč  

 
 b) k provádění rozpočtových opatření vyplývajících z poskytnutých účelových 

dotací do rozpočtu MČ Praha 14 ze státního rozpočtu, státních fondů a fondů EU 
nebo z rozpočtu HMP bez omezení 

O těchto úpravách bude Rada městské části Praha 14 vždy informovat Zastupitelstvo 
městské části  Praha 14   

 
12. Návrh k Akčnímu plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2017 -2018 
Materiál uvedla uvolněná radní městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová.  

   V diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
   Hlasování:   
     
   pro:                               20 
   proti:                              0 
   zdržel se:                        7 
   nepřítomen:                    4 
   Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 62/ZMČ/2016 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

informace o plnění podmínek v rámci udržitelnosti projektu stanovených rozhodnutím                      
o poskytnutí dotace č. 87/89 výzvy 89 OPLZZ - projekt Strategické plánování a řízení 
v úřadu MČ Praha 14 v praxi, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00087 
                            

II.     s c h v a l u j e 
 

Akční  plán rozvoje na období 2017 - 2018 dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení                              
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13. Návrh k výstupům z Dětského fóra a Veřejných lokálních fór 2016 a stanovení 
       gestorů k příležitostem MČ Praha 14 
Materiál uvedla uvolněná radní městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová.  

   V diskusi s námitkou ohledně vybudování obrubníků kolem stromů na Lehovci vystoupil člen 
   zastupitelstva Ing. Med. Na tuto námitku následně reagovala Ing. Adámková (ODOP), která 
   zdůvodnila vybudování obrubníků. V diskusi již nikdo další nevystoupil, starosta Mgr. 
   Vondra přistoupil ke hlasování.   
 
    Hlasování:   
     
   pro:                                27 
   proti:                              0 
   zdržel se:                        0 
   nepřítomen:                    4 
   Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 63/ZMČ/2016 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

1. příležitosti formulované na veřejném projednání dětí a mládeže k celkovému rozvoji                  
MČ Praha 14 (Dětské fórum 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 

2. stanovení gestorů jednotlivých příležitostí a navržená opatření viz. příloha č. 1 - 
pouze v tiskové podobě 

 
14. Návrh na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2017 Oblast 
      2- sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé městské části – MA 21 
      a podpora činnosti tělovýchovných zařízení  
Materiál uvedla uvolněná radní městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová.  

   V diskusi k materiálu nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.     
 

Hlasování:   
     

   pro:                               27 
   proti:                              0 
   zdržel se:                        0 
   nepřítomen:                    4 
   Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 64/ZMČ/2016 

 
I. s c h v a l u j e 

 
1.  vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2017  pro oblast 2 - 

sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ – místní Agendy 21             
a podpora činnosti tělovýchovných zařízení v celkové výši 1.600.000 Kč podle 
příloh č. 1 - 3 tohoto usnesení s tím, že konečné přidělení prostředků podléhá 
schválenému rozpočtu městské části Praha 14  

 
2.  znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti 2 - sportovní, kulturní                      

a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ – místní Agendy 21 a podpora činnosti 
tělovýchovných zařízení  podle přílohy č. 4 tohoto usnesení         
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II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2017                        
Oblast 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity,  podpora Zdravé MČ – místní 
Agendy 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení                                       T: ihned 

 
15. Návrh na  vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na roky 2017 -18 
      v oblasti 1- sociální a návazné služby  
Materiál uvedl uvolněný radní městské části Praha 14  Ing. Břetislav Vodák.  

    V diskusi k materiálu nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.     
 
 Hlasování:   
     

    pro:                               27 
    proti:                             0 
    zdržel se:                       0 
    nepřítomen:                   4 
   Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 65/ZMČ/2016 

 
I. s c h v a l u j e 

 
 1.  vyhlášení dvouletého dotačního programu pro oblast 1 – sociální a návazné služby 

v celkové výši 4.000.000 Kč, tj. 2.000.000 Kč pro rok 2017 a 2.000.000 Kč pro rok 
2018 podle příloh č. 1 - 3 tohoto usnesení s tím, že konečné přidělení prostředků 
podléhá schváleným rozpočtům městské části Praha 14 na roky 2017 a 2018                                                                           

2. znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v programu „oblast 1 – sociální                        
a návazné služby podle přílohy č. 4 

 
II. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

pověření komise pro sociální věci, jmenované usnesením č. 27/RMČ/2015 ze dne 
22. 1. 2015 hodnocením žádostí o dotaci v programu „oblast 1 – sociální a návazné 
služby“         

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

zajistit vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na roky  2017 - 2018                               
v oblasti 1 – sociální a návazné služby                                                       T: 19. 12. 2016 

 
16. Návrh k aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MČ 
       Praha 14 na období 2017 - 2020 
 Materiál uvedl uvolněný radní městské části Praha 14  Ing. Břetislav Vodák.  

    V diskusi k materiálu nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.         
 
Hlasování:   
     

   pro:                               19 
   proti:                              0 
   zdržel se:                       8 
   nepřítomen:                   4 
   Tento návrh byl přijat.  
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   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 66/ZMČ/2016 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
doporučení vyplývající z usnesení Rady městské části Praha 14 č. 622/RMČ/2016 ze 
dne 28. 11. 2016 – příloha č. 1 

 
II. s c h v a l u j e 
 

aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území městské části                   
Praha 14 na období 2017 - 2020 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

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

1. realizovat jednotlivé aktivity podle schváleného Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb na území MČ Praha 14 na období 2017 - 2020  podle bodu II. 
tohoto usnesení                                                                                       T: 31. 12. 2020 

 2. informovat hl. m. Prahu o přijetí tohoto usnesení 
                      T: 31. 12. 2016  

 
17.  Návrh k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy  Praha 9 – Hloubětín, 
       Štolmířská 602, IČ: 70920257 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  

   V diskusi k materiálu nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.     
 

Hlasování:   
     

   pro:                               27 
   proti:                              0 
   zdržel se:                        0 
   nepřítomen:                    4 
   Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 67/ZMČ/2016 

 
I. s c h v a l u j e 
 

obsah dodatku č. 1 ke zřizovací listině čj. 0149/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 31. 3. 2015 
Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602, IČ: 70920257 
 

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

zajistit vydání  dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola 
Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602, IČ: 70920257 čj. 0149/2015/OŘEŠ/1100 

                                                                                                                              T: 14. 12. 2016
  
18. Návrh k uzavření darovací smlouvy na převzetí parkovacích stání na pozemku 
       parc.č. 793/281, k.ú. Kyje včetně tohoto pozemku – ul. Břeclavská  
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac.   

   V diskusi členka zastupitelstva paní Tománková vznesla dotaz týkající se využití finančních 
   prostředků. Dotaz následně zodpověděl zástupce starosty pan Zajac spolu s Ing. Hukalem, 
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   předsedou dopravní komise – finanční prostředky budou využity na úpravu stávajících 
   křižovatek v blízkosti Broumarské ulice.  
 

Hlasování:   
     

   pro:                               20 
   proti:                              0 
   zdržel se:                       7 
   nepřítomen:                   4 
   Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 68/ZMČ/2016 

 
I. s c h v a l u j e 
 

uzavření darovací smlouvy se společností PMS, spol. s  r. o., se sídlem Za 
Bažantnicí 51, Poděbrady, na převzetí parkovacích stání na pozemku parc. č. 793/281,  
k. ú. Kyje včetně tohoto pozemku v ul. Břeclavská 
 

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

zajistit  uzavření  darovací  smlouvy  se  společností PMS, spol. s  r. o., na převzetí 
parkovacích stání na pozemku parc. č. 793/281, k. ú. Kyje a pozemku parc.   č. 793/281, 
k. ú. Kyje                                                                                                      T: 31. 1. 2017
  

19. Návrh - Smlouva o převodu vlastnictví jednotky  
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac.   

   V diskusi vznesl člen zastupitelstva Ing. Adámek dotaz ohledně žádostí o vrácení zálohy, 
    dotaz následně zodpověděl zástupce starosty pan Zajac. Dále byl zodpovězen zástupcem 
    starosty panem Zajacem dotaz člena zastupitelstva Ing. Meda, který se týkal rozdílných cen u 
    stejně velkých bytů.  

Hlasování:   
     

    pro:                               21 
    proti:                              6 
    zdržel se:                       0 
    nepřítomen:                   4 
    Tento návrh byl přijat.  
 
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 69/ZMČ/2016 

 
I. s c h v a l u j e 
 

znění jednotné smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce a podpis této smlouvy           
s prvními z oprávněných nájemců dle soupisu                                                                                                 

 
II. u k l á d á                                                                                                                                                                                

Radě městské části Praha 14 
 

zajistit jménem městské části Praha 14 veškeré právní úkony potřebné k uzavření smluv 
o převodu vlastnického práva k jednotce s oprávněnými nájemci, zápisu vkladu do 
katastru nemovitostí a převodu vlastnictví k dotčeným bytovým jednotkám na jejich 
nájemníky (oprávněné nájemce)                                                                      T: 3/2017
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20. Návrhy, připomínky, interpelace 

 
  Mgr. Radek Vondra – poskytl komentář k biotopu Broumarská a k projektu „ICT pro 
                                             Prahu 14“ 
 
 Tomáš Novotný – požádal o písemné vyjádření :  
 
                                1) usnesení č. 518/RMČ/2016  - snížení finančních prostředků  
                                2) podíl inzertních ploch za rok 2015, 2016 
                                3) Strategický plán  
                                4) rekonstrukce trati železniční zastávka Rajská zahrada, propojení Hutí , 
                                     jednání s investorem  
 
Dále vznesl podnět, aby možnost pro vystoupení občanů v rámci zasedání zastupitelstva  byla 
zveřejněna v časopise „Čtrnáctka“. Mgr. Kolmanová přislíbila toto zveřejnění.  
 
Miroslav Šubrt – vznesl dotaz ohledně rekonstrukce bytu v ulici Maňákova. Dotaz následně 
                                zodpověděl zástupce starosty pan Zajac, který dále přislíbil písemnou 
                                odpověď a rozklíčování finančních nákladů.  
 
Soňa Tománková -  vznesla dotaz k předloženému dokumentu, který se týká projektu „ICT pro 
                                  Prahu 14“. Dotaz následně zodpověděl starosta Mgr. Vondra.  

 
  21.  Závěr – starosta Mgr. Vondra ukončil zasedání zastupitelstva v 18.30 hod.  

      
 
 
Ověřovatelé:  
 
 Ing. Karel Med                          ………………………………. 
                       
MUDr. Kateřina Pavlíčková       ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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