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ZÁPIS 
 

z  12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 26. 9. 2017  
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č. p. 686, Praha 9 

_________________________________________________________________________ 
 

Přítomni:          30  - dle prezenční listiny 
 
Omluveni:         Ing. František Vojtek 
                        
Ověřovatelé:     Ing. Jiří Klíma, MBA, Ing. Karel Med 
 
Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková 
 
1. Z a h á j e n í 
 
Starosta Mgr. Radek Vondra zahájil v 15. 00 hod 12. 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 11. zasedání 
zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře 
tajemníka.  
Poté starosta Mgr. Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z 
tohoto zasedání. 
Navrženi byli:        Ing. Jiří Klíma, MBA, Ing. Karel Med 
 
Hlasování : 
 
pro:                             26 
proti:                            0 
zdržel se:                      0 
nepřítomni:                   5 
 
Ověřovatelé zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni. 
 
Poté starosta Mgr. Vondra přednesl návrh programu 12. zasedání zastupitelstva doplněný o 
bod 1b – volba nového radního (vzhledem k rezignaci radního Ing. Klímy, MBA) a bod  
č. 17b – Návrh - výzva MČ Praha 14 hlavnímu městu Praha k dostavbě Městského okruhu.  
Člen zastupitelstva Ing. Froněk dále navrhl bod č. 1c – odvolání Ing. Pickové.    
 
Starosta Mgr. Vondra dal následně hlasovat o protinávrhu (zařazení bodů 1b, 17b a 1c) 
 
Hlasování : 
 
pro:                             12 
proti:                             5 
zdržel se:                     12 
nepřítomni:                   2                                                                       Tento návrh nebyl přijat. 
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Následně  dal starosta Mgr. Vondra hlasovat o původním návrhu programu s doplněním  
o body 1b a 17b. 
 
Hlasování : 
 
pro:                             27 
proti:                            0 
zdržel se:                      2 
nepřítomni:                   2                                                                           Tento návrh byl přijat. 
 
Návrh  programu:  
 
1. Zahájení   
  
1b. Volba neuvolněného člena rady  
 
2. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2017 
 
3. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
4. Návrh k aktualizaci dokumentu  „PŘÍLEŽITOSTI PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2017 - 2018“ 
     – komunitní plán, k výstupům z Dětského fóra a Veřejných lokálních fór 2017 a stanovení 
    gestorů k příležitostem MČ Praha 14 
 
5. Návrh na vyhlášení dotačního programu pro podporu činnosti nestátních neziskových 
    organizací působících na území MČ Praha 14 zajišťujících sportovní výchovu mládeže 
 
6. Návrh ke schválení podkladových dokumentů MAP a Místního akčního plánu Praha 14 
    Vzhledem k velkému obsahu příloh k tomuto materiálu budou přílohy k dispozici v el. 
    podobě, v tiskové podobě pouze na vyžádání. Dále je možné nahlédnutí do příloh  i v rámci 
    ZMČ.  
 
7. Návrh ke zřízení Mateřské školy Praha 9 – Hostavice, U Hostavického potoka….., 
    příspěvková organizace 
 
8. Návrh k dodatku č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 
    602, příspěvková organizace, IČO: 70920257 
 
9. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské 
    části Praha 14 za 1. pololetí roku 2017 
 
10. Návrh – III. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017 
 
11. Návrh na uzavření Zástavní smlouvy k jednotce č. 776/5, Kardašovská 776, 198 00  
      Praha 9, v užívání manželů Barbory a Jana Pospíšilových jako oprávněných nájemců 
 
12. Návrh na uzavření Smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce v jednotném znění 
      s dalšími oprávněnými nájemci dle soupisu 
 
13. Návrh na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné 
      elektronické 
 
14. Návrh k uzavření darovací smlouvy na pozemek parc.č. 881/39, k.ú. Hostavice 
      s komunikacemi a zelení se společností Skanska Reality, a.s. jako dárcem  
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15. Návrh k uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí pozemku parc.č. 2703/1, k.ú. Kyje 
      s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  
 
16. Návrh k výkupu pozemku parc.č. 1385, k.ú. Hloubětín, který je součástí prostoru Bílý kůň 
      s podzemními prostory 
 
17. Návrh k podání žádosti o svěření budovy č.p. 248, k.ú. Hloubětín, s oploceným areálem, 
       v Českobrodské ulici 

 
17b. Návrh – výzva MČ Praha 14 hlavnímu městu Praha k dostavbě Městského okruhu.  
 

    18. Návrhy, připomínky, interpelace 
 
    19. Závěr 

    
Informace - Zpráva o stavu projektu „BIOTOP KYJE“ 
                                                                            

  Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14  byl schválen. 
 

  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 41/ZMČ/2017 
 
I. s c h v a l u j e 
 
           program 12. 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:     Aneta Hejrovská, MUDr. Jan Kaufman, Hana Muhrová 
 
Hlasování:   
 
pro:                              29                        
proti:                             0 
zdržel se:                      0 
nepřítomen:                  2 
 
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. 
 
1b. Volba neuvolněného člena rady  
Volbu nového člena rady řídil předseda návrhového a volebního výboru MUDr. Kaufman, 
který členům zastupitelstva navrhl veřejný způsob volby. Člen zastupitelstva pan Hron dále 
navrhl tajné hlasování. Předseda návrhového a volebního výboru MUDr. Kaufman dal 
hlasovat nejdříve o návrhu na veřejné hlasování:   
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Hlasování:   
 
pro:                              17                        
proti:                             4 
zdržel se:                      8 
nepřítomen:                  2 
 
Tento návrh byl přijat. 
 
Následně radní městské části Praha 14 Mgr. Kolmanová navrhla člena zastupitelstva pana 
Pavla Maška jako nového neuvolněného člena rady. Další návrhy z řad členů zastupitelstva 
nebyly předloženy.  
Pan Mašek návrh ke svému jmenování přijal.  Předseda MUDr. Kaufman dal o tomto návrhu 
hlasovat. 
 
Hlasování:   
 
pro:                              19                        
proti:                             2 
zdržel se:                      8 
nepřítomen:                  2 
 
Tento návrh byl přijat. 
 

  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 42/ZMČ/2017 

I. z v o l i l o 
 

 pana Pavla Maška členem Rady městské části Praha 14 – neuvolněná funkce 
 
2. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2017 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotaz k problematice bezdomovectví. Dotaz následně 
zodpověděla vedoucí OSVZ Mgr. Havlínová – snížení následků bezdomovectví, poskytování 
sociálních služeb. Dále Ing. Med vznesl dotaz týkající se energetického managementu, který 
poté zodpověděla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová - pořízení počítačového systému  
ke spotřebám vody ve školních budovách a detekování závad, případné uzavření přívodu vody 
při havárii. Dotaz ohledně hospodaření s dešťovou vodou také následně zodpověděla   
zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová – týká se objektu Vybíralka, dotace se vztahuje 
pouze na veřejné prostory.  
Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.   
 
Hlasování:   
     

   pro:                                26   
   proti:                              0 
   zdržel se:                        3 
   nepřítomen:                    2 
    
  Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 43/ZMČ/2017 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
      zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2017 dle přílohy č. 1 
      tohoto usnesení 
 
3. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi následně 
vystoupil člen zastupitelstva pan Novotný, který vznesl dotaz ohledně výstavby rozhledny 
Doubravka. Dotaz zodpověděl starosta Mgr. Vondra – stavební práce pokračují, termín 
dokončení byl posunut na konec listopadu, vzhledem k prověřování technologií. Poté již 
v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                 27 
   proti:                                0 
   zdržel se:                         3 
   nepřítomen:                     1 
    
  Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 44/ZMČ/2017 

I.      b e r e  n a  v ě d o m í    
 
informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14  

 
4. Návrh k aktualizaci dokumentu  „PŘÍLEŽITOSTI PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2017 - 
     2018“ – komunitní plán, k výstupům z Dětského fóra a Veřejných lokálních fór 2017 
     a stanovení  gestorů k příležitostem MČ Praha 14 
Materiál uvedla radní městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva pan Novotný, který vznesl dotaz ohledně objektu Pilská a biotopu. Dotazy 
následně zodpověděla radní městské části Praha 14 Mgr. Kolmanová, která upřesnila výstupy 
z lokálních fór. Člen zastupitelstva Ing. Med dále poukázal na nedostatek parkovacích míst na 
Lehovci. Na tento podnět následně reagoval starosta Mgr. Vondra - městská část nemá 
možnosti, jak tuto problematiku dále řešit. V další diskusi již nikdo nevystoupil, starosta Mgr. 
Vondra přistoupil ke hlasování.    
 
Hlasování:   
     

   pro:                                20   
   proti:                               0 
   zdržel se:                       10 
   nepřítomen:                     1 
    
  Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.  45/ZMČ/2017 
 
I. s c h v a l u j e   
 
 1. příležitosti formulované na Dětském fóru a Veřejných lokálních fórech v roce 2017, 

viz příloha č. 1 
 2. gestory pro příležitosti definované na Dětském fóru a Veřejných lokálních fórech 

v roce 2017, viz příloha č. 1  
  
         3. návrh aktualizace dokumentu „Příležitosti Prahy 14 - komunitní plán“ na období                  

2017 - 2018 viz příloha č. 2 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh aktualizace dokumentu 
„Příležitosti Prahy 14 - komunitní plán“  na období  2018 - 2019             T: 31. 12. 2018 

 
5. Návrh na vyhlášení dotačního programu pro podporu činnosti nestátních neziskových 
    organizací působících na území MČ Praha 14 zajišťujících sportovní výchovu 
    mládeže 
Materiál uvedla radní městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová. V diskusi následně 
vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med s dotazem, který se týkal alokace finančních 
prostředků. Dotaz zodpověděla radní Mgr. Kolmanová, která vysvětlila, že se použijí finanční 
prostředky z hazardu. V diskusi již nikdo další nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil 
ke hlasování 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                30   
   proti:                                0 
   zdržel se:                         0 
   nepřítomen:                     1 
    
  Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 46/ZMČ/2017 

 
I. s c h v a l u j e   
 

vyhlášení dotačního programu pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací 
působících na území MČ Praha 14 zajišťujících sportovní výchovu mládeže v celkové 
výši 5 mil Kč podle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že konečné přidělení prostředků 
podléhá schválenému rozpočtu městské části Praha 14 pro dané období 

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

zajistit vyhlášení dotačního programu pro podporu činnosti nestátních neziskových 
organizací působících na území MČ Praha 14 zajišťujících sportovní výchovu mládeže 

                                                                                                                                        T: ihned 
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6. Návrh ke schválení podkladových dokumentů MAP a Místního akčního plánu 
    Praha 14 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotaz týkající se inkluze na 
mateřských a základních školách městské části Praha 14. Dotaz následně zodpověděla 
zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová. Člen zastupitelstva Bc. Prager vznesl podnět 
ohledně bezbariérovosti na mateřských školách. Na tento podnět reagovala také zástupkyně 
starosty Ing. Mgr. Svobodová, která vysvětlila postoj mateřských škol, které toto nevnímají 
jako svoji prioritu. V diskusi již nikdo další nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke 
hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                26    
   proti:                               0 
   zdržel se:                         4 
   nepřítomen:                     1 
    
  Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 47/ZMČ/2017 

 
I. s c h v a l u j e   
 

podkladové dokumenty MAP a Místní akční plán Praha 14 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit uveřejnění Místního akčního plánu Praha 14 na webových stránkách městské 
části Praha 14                                                                                                T: 30. 9. 2017 

 
7. Návrh ke zřízení Mateřské školy Praha 9 – Hostavice, U Hostavického potoka….., 
    příspěvková organizace 
Materiál uvedla spolu s materiálem č. 8 zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. 
Lucie Svobodová. V diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování 
k bodům č. 7 a 8.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                               30    
   proti:                              0 
   zdržel se:                        0 
   nepřítomen:                    1 
    
  Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 48/ZMČ/2017 

 
I. s c h v a l u j e   
 
 1. zřízení Mateřské školy Praha 9 – Hostavice, U Hostavického potoka ....., příspěvková 

organizace, IČO: .............., ke dni 1. 9. 2018 
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 2. zřizovací listinu Mateřské školy Praha 9 – Hostavice, U Hostavického potoka ....., 
příspěvková organizace, IČO: .............  

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

zajistit veškeré právní úkony spojené se  zřízením Mateřské školy Praha 9 - Hostavice,             
U Hostavického potoka…, příspěvková organizace                                     T: 31. 8. 2018 

 
8. Návrh k dodatku č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Praha 9 – Hloubětín, 
     Štolmířská 602, příspěvková organizace, IČO: 70920257 
Hlasování:   
     

   pro:                               30    
   proti:                              0 
   zdržel se:                        0 
   nepřítomen:                    1 
    
  Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 49/ZMČ/2017 

 
I. s c h v a l u j e   
 

dodatek č. 3 ke zřizovací listině č. j. 0149/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 31. 3. 2015  
Mateřské školy Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602, příspěvková organizace, IČO: 
70920257  

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

zajistit vydání dodatku č. 3 ke zřizovací listině č. j. 0149/2015/OŘEŠ/1100 ze dne              
31. 3. 2015  Mateřské školy Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602, příspěvková 
organizace, IČO: 70920257                                                                          T: 5. 10. 2017 

 
9. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti 
     městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2017 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotazy ohledně nedodržení 
termínů při realizaci elektroinstalace na ZŠ Chvaletická a daně z nemovitých věcí. Oba dotazy 
následně zodpověděla Ing. Mgr. Svobodová. Na dotaz člena zastupitelstva Ing. Adámka, který 
se týkal příjmů z privatizace reagoval vedoucí OŘEŠ Ing. Šprysl, který upřesnil další 
informace. V diskusi již dále nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                               17    
   proti:                              0 
   zdržel se:                       13 
   nepřítomen:                    1 
    
  Tento návrh byl přijat.  
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  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 50/ZMČ/2017 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 
 1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2017 
 příjmy                                                                                  192.856,74 tis.Kč 
         výdaje                                                                                  140.021,33 tis.Kč 
         z toho: 
         kapitálové                                                                              31.696,00   tis.Kč 
         běžné                                                                                   108.325,33  tis.Kč 
         financování                                                                         - 52.835,41   tis.Kč 
 
 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí 

roku 2017 s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním činí 130.085 tis. Kč      
 
10. Návrh – III. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Hron, který vznesl dotazy ohledně finančních 
prostředků na biotop. Tyto dotazy následně zodpověděl starosta Mgr. Vondra. Člen 
zastupitelstva pan Novotný poté vznesl dotaz týkající se přijatých finančních darů od různých 
společností a dále potom na § 6171. Dotaz týkající se přijatých finančních darů zodpověděl 
starosta Mgr. Vondra – týká se společností provozujících sběrné dvory a billboardy, dále 
potom poskytnutí vozu pro ČČK. K § 6171 se následně vyjádřila radní městské části Mgr. 
Kolmanová – bude písemně zpracován a poskytnut rozklad finančních prostředků. V diskusi 
již nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.    
 
Hlasování:   
     

   pro:                                16   
   proti:                               0 
   zdržel se:                       14 
   nepřítomen:                    1 
    
  Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 51/ZMČ/2017 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  

 
 9., 10., 11., 12., 13., 14.  rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 
 
11. Návrh na uzavření Zástavní smlouvy k jednotce č. 776/5, Kardašovská 776, 198 00  
      Praha 9, v užívání manželů Barbory a Jana Pospíšilových jako oprávněných 
      nájemců 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                22   
   proti:                               0 
   zdržel se:                        8 
   nepřítomen:                    1 
    
  Tento návrh byl přijat.  
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  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 52/ZMČ/2017 

 
I. s c h v a l u j e   
 

uzavření zástavní smlouvy se společností Sberbank CZ, a. s., k jednotce č. 776/5, 
Kardašovská 776, 198 00 Praha 9 v užívání Barbory Pospíšilové a Jana Pospíšila jako 
oprávněných nájemců, z důvodu poskytnutí spotřebitelského úvěru na bydlení  

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

zajistit uzavření zástavní smlouvy k bytové jednotce č. 776/5, Kardašovská 776, 198 00 
Praha 9                                                                                                          T: 29. 9. 2017 

 
12. Návrh na uzavření Smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce v jednotném 
      znění s dalšími oprávněnými nájemci dle soupisu 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi opět nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                22   
   proti:                               0 
   zdržel se:                         8 
   nepřítomen:                     1 
    
  Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 53/ZMČ/2017 

 
I. s c h v a l u j e   
 

uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce v jednotném znění s dalšími 
oprávněnými nájemci dle soupisu  

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

zajistit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce v jednotném znění                       
s dalšími oprávněnými nájemci dle soupisu                                                 T: 29. 9. 2017 

 
13. Návrh na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby 
       dobrovolné elektronické 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi vystoupil 
člen zastupitelstva Ing. Adámek s nesouhlasem ohledně prodeje malých bytů. Na toto 
následně reagoval zástupce starosty pan Zajac, který vysvětlil postoj městské části k tomuto 
odprodeji. Dále pan Zajac reagoval na dotaz člena zastupitelstva pana Šubrta, který se týkal 
počtu podaných žádostí o výměnu a žádostí o přidělení větších bytů. Člen zastupitelstva Ing. 
Med poté vznesl dotazy týkající se privatizace a znaleckých posudků. Dotazy následně 
zodpověděl zástupce starosty pan Zajac. Na závěr diskuse člen zastupitelstva Ing. Adámek 
vznesl protinávrh – návrh k prodeji pouze bytu č. 2. O tomto návrhu dal starosta Mgr. Vondra 
hlasovat. 
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Hlasování:   
     

   pro:                                 9   
   proti:                               1 
   zdržel se:                        20 
   nepřítomen:                    1 
    
  Tento návrh nebyl přijat.  

 
Hlasování o původním návrhu usnesení. 
     

   pro:                                20   
   proti:                               6 
   zdržel se:                        4 
   nepřítomen:                    1 
    
  Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 54/ZMČ/2017 
 

I. s c h v a l u j e   
 

1. návrh na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby 
dobrovolné elektronické dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2. návrh vzoru smlouvy o provedení dražby veřejné dobrovolné dle přílohy č. 2 tohoto 
usnesení – pouze v tiskové podobě 

 
II. p o v ě ř u j e 
 Radu městské části Praha 14 
 

zajistit uzavření smlouvy o provedení dražby veřejné dobrovolné dle přílohy č. 2 tohoto 
usnesení a realizovat odprodej bytových jednotek formou dražby dobrovolné 
elektronické dle přílohy č. 1                                                                       T: 31. 12. 2017 

 
14. Návrh k uzavření darovací smlouvy na pozemek parc.č. 881/39, k.ú. Hostavice 
      s komunikacemi a zelení se společností Skanska Reality, a.s. jako dárcem  
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                22   
   proti:                               0 
   zdržel se:                        8 
   nepřítomen:                    1 
    
  Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 55/ZMČ/2017 
 
I. s c h v a l u j e   
 

uzavření darovací smlouvy na převzetí pozemku parc. č. 881/39, k. ú. Hostavice 
s komunikacemi a zelení a peněžního daru ve výši 30.000 Kč z vlastnictví společnosti 
Skanska Reality, a. s., IČ: 02445344  

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

zajistit uzavření darovací smlouvy na převzetí pozemku parc. č. 881/39, k. ú. Hostavice 
s komunikacemi a zelení a peněžního daru ve výši 30.000 Kč z vlastnictví společnosti 
Skanska Reality, a. s., IČ: 02445344                                                          T: 15. 11. 2017 

 
15. Návrh k uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí pozemku parc.č. 2703/1, k.ú. Kyje 
      s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi opět nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                29   
   proti:                               0 
   zdržel se:                        1 
   nepřítomen:                    1 
    
  Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 56/ZMČ/2017 

 
I. s c h v a l u j e   
 

uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 2703/1, k. ú. Kyje do 
vlastnictví hl. m. Prahy, do svěřené správy MČ Praha 14 s Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 

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

1. zajistit odeslání žádosti o projednání smlouvy o bezúplatném nabytí pozemku parc.                    
č. 2703/1, k. ú. Kyje do vlastnictví hl. m. Prahy, do svěřené správy MČ Praha 14 
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v Radě hl. m. Prahy 

T: 15. 10. 2017 
 

 2. zajistit odeslání doplněné smlouvy, kopie usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14 a 
kopie usnesení Rady hl. m. Prahy Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových                                                                                           T: 31. 12. 2017 

 
16. Návrh k výkupu pozemku parc.č. 1385, k.ú. Hloubětín, který je součástí prostoru 
       Bílý kůň s podzemními prostory 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
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Hlasování:   
     

   pro:                               17    
   proti:                             0 
   zdržel se:                      13 
   nepřítomen:                  1 
    
  Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 57/ZMČ/2017 

 
I. s c h v a l u j e   
 

uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1385, k. ú. Hloubětín s Bohuslavem 
Smetanou za cenu 2 000 000 Kč 

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

1. zajistit uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1385, k. ú. Hloubětín 
s Bohuslavem Smetanou za cenu 2 000 000 Kč                                    T: 15. 10. 2017 

  
 2. zajistit projednání rozpočtového opatření k převodu prostředků na výkup pozemku 

parc. č. 1385, k. ú. Hloubětín                                                                 T: 15. 10. 2017 
 
17. Návrh k podání žádosti o svěření budovy č.p. 248, k.ú. Hloubětín, s oploceným 
       areálem, v Českobrodské ulici 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                27   
   proti:                              0 
   zdržel se:                        3 
   nepřítomen:                    1 
    
  Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 58/ZMČ/2017 

 
I. s c h v a l u j e   
 

nabytí budovy č. p. 248, k. ú. Hloubětín s přilehlým areálem do svěřené správy městské 
části Praha 14  

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

zajistit odeslání žádosti MHMP odboru správy majetku o svěření budovy č. p. 248,                           
k. ú. Hloubětín s přilehlým areálem do svěřené správy městské části Praha 14  

T: 15. 10. 2017 
 
17b. Návrh – výzva MČ Praha 14 hlavnímu městu Praha k dostavbě Městského okruhu.  
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
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Hlasování:   
     

   pro:                                26   
   proti:                              0 
   zdržel se:                        4 
   nepřítomen:                    1 
    
  Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 59/ZMČ/2017 

 
I. n e s o u h l a s í   
 
 s variantním řešením Městského okruhu (dále MO)  tzv. variantou „Duál“  
 
II. t r v á 
 

na pokračování projektové a realizační přípravy tunelového vedení MO v úseku  
Balabenka - Štěrboholská radiála a dokončení severovýchodního segmentu MO 
v původně plánované a upřednostněné variantě v rámci provedeného řízení EIA 
z hlediska vlivu na životní prostředí  

 
III. v y z ý v á 
 

hlavní město Prahu k pokračování a zajištění kontinuity prací na projektové přípravě 
severovýchodního segmentu MO 

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

 
předat výzvu hlavnímu městu Praha                                                             T: 27. 9. 2017 

 
Informace - Zpráva o stavu projektu „BIOTOP KYJE“ 
Materiál předložil starosta městské části Praha 14 Mgr. Vondra. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Froněk, který přednesl návrh usnesení, ve kterém Zastupitelstvo městské 
části Praha 14 ukládá Radě městské části Praha 14 zastavit veškerou činnost vyvíjenou 
ohledně biotopu. Dále v diskusi k tomuto materiálu vystoupili členové zastupitelstva Ing. 
Med, Ing. Kijonková, Ing. Adámek, Bc. Prager, pan Hron, pan Novotný. Diskuse se týkala  
finančních prostředků, ekonomické studie, výnosů, platu případného správce biotopu, 
bezbariérového přístupu do vody, výše celkových nákladů, kapacity areálu, veřejného 
projednávání s občany, politické odpovědnosti, výše dotace a dalších. Tyto dotazy poté 
zodpověděl Bc. Červený (Kancelář starosty ) a starosta Mgr.Vondra, který zároveň přijal 
politickou odpovědnost a dále vysvětlil, že materiál ohledně biotopu a celkových nákladů 
bude do budoucna předložen ke schválení zastupitelstvu. Dále na základě výstupů z diskuse 
budou Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 14 poskytnuty  informace k prověření pravidel 
soutěže ohledně biotopu.  
Na závěr diskuse starosta Mgr. Vondra dal hlasovat o předloženém návrhu Ing. Froňka. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                12   
   proti:                               9 
   zdržel se:                        7 
   nepřítomen:                    3 
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  Tento návrh nebyl přijat.  

 
18. Návrhy, připomínky 
 
 
Ing. Miroslav Froněk -  vznesl dotazy ohledně kolaudace ZŠ Chvaletická a projektu 
                                               Hloubětínská 55. Na tyto dotazy následně reagoval radní Ing. 
                                               Vodák, který poukázal na jednání s dodavatelem ohledně 
                                               kompenzace finančních prostředků ve prospěch ZŠ Chvaletická  
                                               a právního řešení ohledně projektu Hloubětínská 55. Oba dotazy 
                                               budou zodpovězeny v podrobnějším písemném vyjádření.  
 
Tomáš Novotný  - vznesl dotaz týkající se lávky přes železniční trať na Rajské zahradě. Na 
                                tento dotaz následně reagovala zástupkyně starosty Ing. Picková – vydáno 
                                územní rozhodnutí, paralelní zpracování nového projektu pro stavební 
                                povolení, termín realizace stanoven rok 2019, tak aby bylo započato před 
                                navrhovanou opravou tratě. Další komentář k této problematice poskytl 
                                starosta Mgr. Vondra.  
                                Dále pan Novotný vznesl dotaz ohledně administrativní budovy na 
                                Černém Mostě. Komentář k tomuto poskytl starosta Mgr. Vondra spolu 
                                s radním Ing. Vodákem – současný právní vztah neumožňuje městské 
                                části Praha 14 s tímto objektem pracovat, návštěva objektu je ale možná. 
                                Ing. Vodák zajistí panu Novotnému přístup do objektu.  
 
Viktor Šíma – požádal o informace k výstavbě společnosti CANABA. Starosta Mgr. Vondra 
                          informoval o změnách ve vedení společnosti, zástupkyně starosty Ing. 
                          Picková poskytla doplňující informace – vypořádání směny pozemků, řešení 
                          s MHMP.  
 

   19.  Závěr – starosta Mgr. Vondra ukončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hod.  
  
Ověřovatelé:  
 
Ing. Jiří Klíma                        ………………………………. 
                       
Ing. Karel Med                         ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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