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ZÁPIS 
 

z  15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 19. 6. 2018  
od 15.10 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č. p. 686, Praha 9 

_________________________________________________________________________ 
 

Přítomni:           25 - dle prezenční listiny 
 
Omluveni:        Ing. Miroslav Froněk,  Jan Hron, Radek Chroust, Ing. Simona Kijonková, 
                          Hana Muhrová, Viktor Šíma 
                        
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. 10 hod 15. 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 ze 14. 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:                           24   
proti:                           0 
zdržel se:                     0 
nepřítomni:                  7 
 
Ověřovatelé zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni. 
 
Dále starosta Mgr. Vondra oznámil, že členka zastupitelstva Mgr. Marcela Vydrová 
vystoupila z klubu „ANO 2011“. 
 
Poté starosta Mgr. Vondra přednesl návrh programu 15. zasedání zastupitelstva. 
 
Návrh  programu:  
 
1. Zahájení, volba volebního a návrhového výboru  
 
2. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 
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3. Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro volební období 
     2018 – 2022 a počtu volebních obvodů na městské části Praha 14 pro volby do 
     Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2018 
 
4. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
5. Návrh na přidělení dotací v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“ v roce 2018 
 
6. Návrh k informaci o finančním vypořádání dotací v programech „Oblast 1 – sociální a 
     návazné služby“ a „Příspěvek na zajištění služby“ poskytnutých v roce  2017 z rozpočtu 
     městské části Praha 14 
 
7. Návrh  k přijetí Aalborgských závazků 
 
8. Návrh – Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2017 
 
9. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské 
    části Praha 14 za 1. pololetí roku 2018 
 
10. Návrh – II. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 
 
11. Návrh  2. úpravy finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2018 
 
12. Návrh vyjádření městské části Praha 14 k Metropolitnímu plánu (MPP) 
 
13. Návrh k vyřešení duplicitního vlastnictví k pozemkům zapsaným na LV 1228, k.ú. 
      Hostavice 
 
14. Návrh k výkupu pozemků zapsaných na listu vlastnictví 185, k.ú. Černý Most 
 
15. Návrh k podání žádosti o svěření pozemků pod terénní úpravou – valem vybudovaným 
       v rámci developerského projektu Rajský vrch  
 
16. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 201/287, k.ú. Černý Most 
      s vybudovaným dětským hřištěm  a zelení 
 
17. Návrh k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 2665/89 v k.ú. Kyje 
 
18. Návrh k převzetí komunikací na pozemku 1389/1, k.ú. Hloubětín 
 
19. Návrhy, připomínky 
 
20. Závěr 
 
Informace o biotopu 
 
Bezpečnostní opatření v ulici Slévačská 
  
Hlasování:   
 
pro:                                24                      
proti:                               0 
zdržel se:                         0 
nepřítomen:                     7 
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Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14  byl schválen. 
 

   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 17/ZMČ/2018 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 program 15. 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, Mgr. Marcela Vydrová  
 
Hlasování:   
 
pro:                              24                        
proti:                             0 
zdržel se:                      0 
nepřítomen:                  7 
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 přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 
Materiál uvedla vedoucí OPKČ Mgr. Koplíková. Následně se členům zastupitelstva 
představili jednotliví kandidáti. V diskusi k materiálu nikdo nevystoupil, starosta Mgr. 
Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                      24 
   proti:                                     0 
   zdržel se:                              0 

nepřítomen:                          7 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 18/ZMČ/2018 
 
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: 30. 6. 2018 
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3. Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro volební 
     období 2018 – 2022 a počtu volebních obvodů na městské části Praha 14 pro volby do 
     Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2018 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi poté vystoupil 
člen zastupitelstva pan Novotný s protinávrhem navýšit počet členů zastupitelstva na 33 
členů. Zastupitel Ing. Hukal následně vznesl dotaz ohledně tohoto návrhu, na který člen 
zastupitelstva pan Novotný vzápětí reagoval -  zvýšením počtu členů zastupitelstva se zvýší i 
množství podnětů. Dále členka zastupitelstva paní Tománková vznesla dotaz ohledně 
stávajícího počtu zastupitelů tj. 31 členů. Starosta Mgr. Vondra následně tento dotaz 
zodpověděl a také poukázal na obtížnost obsazování kandidátních listin. V diskusi již nikdo 
další nevystoupil, starosta Mgr. Vondra vyzval členy zastupitelstva ke hlasování o vzneseném 
protinávrhu. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                              6         
   proti:                            4       
   zdržel se:                      15    
   nepřítomen:                  6   
    
   Tento návrh nebyl přijat.  
 
   Dále dal starosta Mgr. Vondra hlasovat o původně předloženém návrhu usnesení. 
 

Hlasování:   
     

   pro:                              25         
   proti:                            0       
   zdržel se:                      0    
   nepřítomen:                  6   
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                        svým usn.č. 19/ZMČ/2018 
 
I. s t a n o v i l o 
 

pro volební období 2018 – 2022 počet členů Zastupitelstva městské části Praha 14 na 31 
      

II. s c h v a l u j e 
 
vytvořit na území městské části Praha 14 pro volby do Zastupitelstva městské části                    
Praha 14 v roce 2018 jeden volební obvod 

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

zajistit informování veřejnosti o stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části                
Praha 14 pro volební období 2018 – 2022 a počtu volebních obvodů na území městské 
části Praha 14 pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2018 ve smyslu 
platných předpisů                           
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4. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi poté vystoupil 
člen zastupitelstva Ing Med, který vznesl dotazy týkající se úkolů 5/ZMČ/2018 – kolikrát 
oddávali jednotliví členové rady (odpověď bude zaslána mailem), dále k úkolu  
č. 7/ZMČ/2018 (příslušné usnesení bude zasláno mailem) a dále k úkolu č. 16/ZMČ/2018 – 
výsledný efekt zachování obousměrného provozu v úseku pod železničním mostem v ulicích 
K Viaduktu a Svatojánská. Informace k této problematice poskytla následně místostarostka 
Ing. Picková. Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra vyzval členy 
zastupitelstva ke hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                      25 
   proti:                                     0 
   zdržel se:                              0 
   nepřítomen:                          6 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 20/ZMČ/2018 

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 ze 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

 
5. Návrh na přidělení dotací v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“ v roce 2018 
Materiál uvedl radní městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi poté vystoupil 
člen zastupitelstva Bc. Prager, který informoval členy zastupitelstva o tom, že se zdrží 
hlasování z důvodu střetu zájmů. Dále v diskusi vystoupila členka zastupitelstva paní 
Tománková, která vznesla dotaz týkající se využití finančních prostředků pro žadatele č. 16 – 
Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. Informace k této žádosti následně poskytl vedoucí 
OSVZ p. Bradáč DiS., - finanční prostředky jsou použity na projekt „Dům na půli cesty“, 
který umožňuje přípravu na život mimo uprchlické zařízení a hrazení provozních nákladů. 
Starosta Mgr. Vondra závěrem této diskuse doporučil, aby se o dalších podrobnostech 
informovala přímo na OSVZ. Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra dal 
proto hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                      22 
   proti:                                     0 
   zdržel se:                               3 
   nepřítomen:                           6 
 
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 21/ZMČ/2018 

I. b e r e  n a  v ě d o m í    
 
přidělení dotací v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“ v roce 2018 dle přílohy č. 1 
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6. Návrh k informaci o finančním vypořádání dotací v programech „Oblast 1 – sociální 
    a návazné služby“ a „Příspěvek na zajištění služby“ poskytnutých v roce  2017 
    z rozpočtu městské části Praha 14 
Materiál uvedl radní městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                   24    
   proti:                                   0 
   zdržel se:                            1 
   nepřítomen:                        6 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 22/ZMČ/2018 

I. b e r e  n a  v ě d o m í    
 
 informaci o finančním vypořádání dotací v programech „Oblast 1 – sociální a návazné 
služby“ a „Příspěvek na zajištění služby“ poskytnutých v roce  2017 z rozpočtu městské 
části Praha 14 dle přílohy č. 1 

 
7. Návrh  k přijetí Aalborgských závazků 
Materiál uvedla radní městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová. V následné diskusi 
vznesli své dotazy člen zastupitelstva Ing. Med a paní Tománková. Radní Mgr. Kolmanová 
poté poskytla doplňující informace k tomuto projektu. Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, 
starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                 25      
   proti:                                0 
   zdržel se:                          0 
   nepřítomen:                      6 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 23/ZMČ/2018 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 přijetí Aalborgských závazků dle přílohy č. 1 

 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 
 1. zajistit podpis Aalborgských závazků statutárním zástupcem městské části Praha 14                   

a informovat ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives)                         
o přijetí Aalborgských závazků                                                               T: 31. 7. 2018 

 
 2. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 stanovené jednotlivé místní cíle 

udržitelného rozvoje plynoucí z přijetí Aalborgských závazků            T: 31. 12. 2018 
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 3. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 monitorující zprávu k Aalborgským 
závazkům                                                                                               T: 31. 12. 2021 

 
8. Návrh – Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2017 
Materiál uvedla místostarostka městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi 
následně vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotaz týkající se použitých 
finančních prostředků na výstavbu MŠ Jahodnice. Dotaz následně zodpověděla místostarostka 
Ing. Mgr. Svobodová – vše bylo hrazeno za použití dotací. Poté již v diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                   16    
   proti:                                   0 
   zdržel se:                            9 
   nepřítomen:                        6 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 24/ZMČ/2018 
 
I. s c h v a l u j e 

 
-  celoroční  hospodaření  a  závěrečný  účet  městské části Praha 14 za rok 2017  

včetně  Zprávy  o výsledku  přezkoumání  hospodaření  za  rok 2017 s výhradou 
nedostatků  uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření                          
k odstranění chyb a nedostatků ve formě Příkazu starosty č. 2/2018 

 
-  plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2017 

         
  příjmy                                                                                 491.757,98  tis.  Kč 
           výdaje                                                                                 426.373,55  tis.  Kč 
           z toho: 
           kapitálové                                                                           149.028,01  tis.  Kč 
           běžné                                                                                  277.345,54  tis.  Kč 
           financování                                                                        - 65.384,43  tis.  Kč 
 

-  plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2017 
s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 178.201 tis. Kč           

 
9. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti 
     městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2018 
Materiál uvedla místostarostka městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi 
nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                           16               
   proti:                           0           
   zdržel se:                     9        
   nepřítomen:                 6        
    
   Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 25/ZMČ/2018 
 
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. čtvrtletí roku 2018 
         
  příjmy                                                                                 101.123,33 tis.  Kč 
          výdaje                                                                                   62.843,85 tis.  Kč 
          z toho: 
          kapitálové                                                                             13.256,62 tis.  Kč 
          běžné                                                                                    49.587,23 tis.  Kč 
          financování                                                                          -38.279,48 tis. Kč 
 
 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí 

roku 2018 s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním činí 16.142 tis. Kč      
 
10. Návrh – II. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 
Materiál uvedla místostarostka městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi 
poté vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotaz týkající se grafického manuálu 
pro vlastníky bytových domů na Lehovci. Tento dotaz následně zodpověděla místostarostka 
Ing. Mgr. Svobodová – je zpracováván, bude možné do něj nahlédnout. Dále Ing. Med vznesl 
dotaz ohledně rekonstrukce chodníků ve čtvrti Nad Rybníkem. Dotaz byl následně 
zodpovězen Ing. Pickovu a doplněn starostou Mgr. Vondrou. Na závěr diskuse byl také 
zodpovězen dotaz ohledně ověření implementace na sociální bydlení (pilotní projekt MPSV). 
Místostarostka Ing. Mgr. Svobodová informovala o příslušném projektu, spolupráci s UK a 
zpětné vazbě s MPSV. V diskusi již nikdo další nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil 
ke hlasování.   
 
Hlasování:   
     

   pro:                                     16 
   proti:                                    0 
   zdržel se:                              9 
   nepřítomen:                          6 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 26/ZMČ/2018 
 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 
 3., 4., 5., 6., 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 
 
11. Návrh  2. úpravy finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 
      2018 
Materiál uvedla místostarostka městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi 
nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra vyzval členy zastupitelstva ke hlasování o 
předloženém návrhu usnesení.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                      16 
   proti:                                     0 
   zdržel se:                               9 
   nepřítomen:                           6 
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   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 27/ZMČ/2018 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2018 dle 

přílohy č. 1 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zabezpečit realizaci tohoto usnesení                                                             T: 15. 7. 2018 
 
12. Návrh vyjádření městské části Praha 14 k Metropolitnímu plánu (MPP) 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra spolu s místostarostkou 
Ing. Pickovou. Člen zastupitelstva pan Novotný vznesl dotazy ohledně předložených 
připomínek. K těmto dotazům se vyjádřil starosta Mgr. Vondra, který se vyjádřil i ke studiím 
a zároveň poukázal na to, že zadávání a schválení příslušné studie bude předloženo na 
zasedání zastupitelstva.   
 
Poté vyzval členy zastupitelstva k půlhodinové přestávce a poté následovaly příspěvky  
občanů městské části Praha 14.  
 
Pan Vondráček -  informoval členy zastupitelstva o předání petice za odstranění parkourového 
                             hřiště v ul. Kpt. Stránského. Na tento podnět poté reagovala místostarostka 
                             Ing. Picková, která zastupitelstvo informovala o tom, že dne 27. 6. 2018 se 
                             bude konat schůzka s předsedy příslušných SVJ, na které se bude tato 
                             problematika řešit.  
 
Dále p. Vondráček vznesl dotaz týkající se prodloužení protihlukové stěny na Ocelkově ulici. 
Informace k tomuto dotazu poskytla místostarostka Ing. Picková - stěna byla opravena, v tuto 
chvíli se nepočítá s jejím prodloužením. Podnětem se bude zabývat příští týden dopravní 
komise, která následně předá své stanovisko na jednání rady.  
 
Paní Jiránková – vznesla podnět k odstranění laviček u parkourového hřiště Kpt. Stránského a 
dále vznesla dotaz proč nebyli informováni občané o projektu výstavby parkourového hřiště. 
Na toto následně reagovala radní Mgr. Kolmanová spolu se starostou Mgr. Vondrou -  
parkourové hřiště bylo schváleno v konceptu Vybíralka 21, o samostatné projednání nikdo 
nepožádal.  
 
Dále starosta Mgr. Vondra přistoupil k dalšímu projednávání bodu č. 12 
 
12. Návrh vyjádření městské části Praha 14 k Metropolitnímu plánu (MPP) 
Starosta Mgr. Vondra navrhl průběh hlasování, se kterým členové zastupitelstva souhlasili.  
 
Hlasování – připomínky č. 2-8 
     

   pro:                              25           
   proti:                             0        
   zdržel se:                       0     
   nepřítomen:                   6     
 
   Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 28/ZMČ/2018 
 
I. s e  s e z n á m i l a 
 
 s předloženým návrhem Metropolitního plánu (MPP) 
 
II. s c h v a l u j e 

 
připomínky č. 2 - 8 městské části Praha 14 k návrhu MPP, které tvoří přílohu č. 1 tohoto 
usnesení  

 
III. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 
 sdělit vyjádření městské části Praha 14 k návrhu MPP Magistrátu hl.m. Prahy - UZR  
                                                                                                                                T: 30. 6. 2018 
Hlasování – připomínka č. 1 
     

   pro:                              24           
   proti:                             1        
   zdržel se:                       0     
   nepřítomen:                   6     
 
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 29/ZMČ/2018 
 

   I.   s e  s e z n á m i l a 
 
 s předloženým návrhem Metropolitního plánu (MPP) 
 
II. s c h v a l u j e 

 
připomínku č. 1 městské části Praha 14 k návrhu MPP, která tvoří přílohu č. 1 tohoto 
usnesení  

 
III. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 
 sdělit vyjádření městské části Praha 14 k návrhu MPP Magistrátu hl.m. Prahy - UZR  
                                                                                                                                T: 30. 6. 2018 
Hlasování – připomínka č. 9 
     

   pro:                              18           
   proti:                             3        
   zdržel se:                       4     
   nepřítomen:                   6     
 
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 30/ZMČ/2018 
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I. s e  s e z n á m i l a 
 
 s předloženým návrhem Metropolitního plánu (MPP) 
 
II. s c h v a l u j e 

 
připomínku č. 9 městské části Praha 14 k návrhu MPP, která tvoří přílohu č. 1 tohoto 
usnesení  

 
III. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 
 sdělit vyjádření městské části Praha 14 k návrhu MPP Magistrátu hl.m. Prahy - UZR  
                                                                                                                                T: 30. 6. 2018 
Hlasování – připomínka č. 10 
     

   pro:                              19           
   proti:                             0        
   zdržel se:                       6     
   nepřítomen:                   6     
 
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 31/ZMČ/2018 
 
I. s e  s e z n á m i l a 
 
 s předloženým návrhem Metropolitního plánu (MPP) 
 
II. s c h v a l u j e 

 
připomínku č. 10 městské části Praha 14 k návrhu MPP,  která tvoří přílohu č. 1 tohoto 
usnesení  

 
III. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 
 sdělit vyjádření městské části Praha 14 k návrhu MPP Magistrátu hl.m. Prahy - UZR  
                                                                                                                                T: 30. 6. 2018 
 
13. Návrh k vyřešení duplicitního vlastnictví k pozemkům zapsaným na LV 1228, k.ú. 
      Hostavice 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi vznesl dotaz 
ohledně negativního stanoviska k ulic Hodějovská člen zastupitelstva pan Novotný. Další 
informace k této problematice poskytla místostarostka Picková a Mgr. Koplíková (OPKČ) se 
vyjádřila k samotnému duplicitnímu vlastnictví. Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta 
Mgr. Vondra vyzval členy zastupitelstva ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                      24 
   proti:                                     0 
   zdržel se:                              0 
   nepřítomen:                          7 
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   Tento návrh byl přijat.  

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 32/ZMČ/2018 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 1. uzavření souhlasného prohlášení s Egerland, a. s., IČO 26035031 o uznání vlastnictví 

hl. m. Prahy a svěřené správy MČ Praha 14 k pozemkům parc. č. 931/2, 
parc. č. 932/2, parc. č. 995/5, parc. č. 995/7 a parc. č. 995/8, k. ú. Hostavice 

  
 2. smlouvu o uzavření souhlasného prohlášení s  Egerland, a. s., k pozemkům 

parc. č. 931/2, parc. č. 932/2, parc. č. 995/5, parc. č. 995/7 a parc. č. 995/8, k. ú. 
Hostavice 

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

  
zajistit uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené 
správy MČ Praha 14 k pozemkům parc. č. 931/2, parc. č. 932/2, parc. č. 995/5, 
parc. č. 995/7 a parc. č. 995/8, k. ú. Hostavice a smlouvy o uzavření souhlasného 
prohlášení                                                                                                      T: 31. 8. 2018 

 
14. Návrh k výkupu pozemků zapsaných na listu vlastnictví 185, k.ú. Černý Most 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                        24 
   proti:                                        0 
   zdržel se:                                  0 
   nepřítomen:                              7 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 33/ZMČ/2018 
 
I. s c h v a l u j e 

 
uzavření kupních smluv na spoluvlastnické podíly na pozemcích parc. č. 221/556, 
221/558, 221/570, 221/572, 221/574, 221/576, 221/580 a 221/581, k. ú. Černý Most 
o celkové výměře 224 m2: 

 s pí Jaroslavou Krbcovou, podíl   2/32  za kupní cenu  14 000 Kč 
 s p. Jaroslavem Mlejnkem, podíl   1/32 za kupní cenu    7 000 Kč 
 s p. Václavem Mlejnkem, podíl   1/32 za kupní cenu    7 000 Kč 
 s pí Miluší Mlejnkovou, podíl   6/32 za kupní cenu  42 000 Kč 
 s pí Zdeňkou Málkovou, podíl   2/32 za kupní cenu  14 000 Kč 
 s p. Josefem Pokorným, podíl 10/32  za kupní cenu  70 000 Kč 
 s pí Jiřinou Zelenkovou, podíl 10/32  za kupní cenu  70 000 Kč 
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II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14  
 

zajistit uzavření kupích smluv na výkup pozemků parc. č. 221/556, 221/558, 221/570, 
221/572, 221/574, 221/576, 221/580 a 221/581, k. ú. Černý Most o celkové výměře 
224 m2                                                                                                           T: 31. 8. 2018 

 
15. Návrh k podání žádosti o svěření pozemků pod terénní úpravou – valem 
        vybudovaným v rámci developerského projektu Rajský vrch  
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                      17 
   proti:                                      0 
   zdržel se:                               7 
   nepřítomen:                           7 
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 34/ZMČ/2018 
 
I. s c h v a l u j e 
 

převzetí pozemku parc. č. 201/278, k. ú. Černý Most, a části pozemku parc. č. 221/907, 
k. ú. Černý Most, o výměře 1 822 m2, oddělené geometrickým plánem č. 611-162/2018 
jako pozemek parc. č. 816, k. ú. Černý Most, do svěřené správy nemovitostí 
MČ Praha 14 
 

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

zajistit odeslání žádosti o svěření pozemků parc. č. 201/278  a parc. č. 816, k. ú. Černý 
Most, do správy nemovitostí MČ Praha 14 odboru evidence majetku MHMP 

                                                                                                                                T: 15. 7. 2018 
 
16. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 201/287, k.ú. Černý Most 
      s vybudovaným dětským hřištěm  a zelení 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotaz ohledně souvisejících věcných břemen. Dotaz 
následně zodpověděla Mgr. Koplíková (OPKČ) spolu s vedoucí ODOP Ing. Adámkovou. 
Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                        16 
   proti:                                       0 
   zdržel se:                                 8 
   nepřítomen:                             7 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 35/ZMČ/2018 
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I. s c h v a l u j e 
 

uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parc. č. 201/287, k. ú. Černý Most, 
s vybudovaným dětským hřištěm a zelení za cenu 10 000 Kč bez DPH, s P-holding 1,               
s. r. o., IČO 04580737 

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

zajistit uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parc. č. 201/287, k. ú. Černý Most, 
s vybudovaným dětským hřištěm a zelení za cenu 10 000 Kč bez DPH, s P-holding 1,                      
s. r. o., IČO 04580737                                                                                  T: 15. 8. 2018 

 
17. Návrh k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 2665/89 v k.ú. Kyje 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi  nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                       24 
   proti:                                      0 
   zdržel se:                                0 
   nepřítomen:                            7 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 36/ZMČ/2018 
 
I. s c h v a l u j e 
 

uzavření kupní smlouvy s ipon-arch, s. r. o., IČ 27407888 na část pozemku 
parc. č. 2665/89, k. ú. Kyje, o výměře  53 m2 za cenu 2060 Kč/m2 

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

zajistit uzavření kupní smlouvy s ipon-arch, s. r. o., IČ 27407888 na část pozemku 
parc. č. 2665/89, k. ú. Kyje, za cenu 2060 Kč/m2                                        T: 31. 7. 2018 

 
18. Návrh k převzetí komunikací na pozemku 1389/1, k.ú. Hloubětín 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                       24 
   proti:                                      0 
   zdržel se:                                0 
   nepřítomen:                            7 
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 37/ZMČ/2018 
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I. s c h v a l u j e 
 

1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací se spoluvlastníky pozemku 
parc. č. 1389/1, k. ú. Hloubětín a vlastníkem komunikací na tomto pozemku 
BONISREAL, s.r.o., IČO 46887211 o předání a převzetí pozemku o výměře 6 497 
m2 „Dar 1“, komunikací na tomto pozemku a prostředků na jejich údržbu ve výši                  
25 000 Kč „Dar 2“ 

 
 2. uzavření darovací smlouvy se spoluvlastníky pozemku parc. č. 1389/1, 

k. ú. Hloubětín a vlastníkem komunikací na tomto pozemku BONISREAL, s.r.o., 
IČO 46887211 o předání a převzetí pozemku o výměře 6 497 m2 „Dar 1“, 
komunikací na tomto pozemku a prostředků na jejich údržbu ve výši 25 000 Kč 

             „Dar 2“ do 6 měsíců po zařazení komunikací mezi místní komunikace 3. třídy 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14  
 

1.  zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací se spoluvlastníky pozemku 
parc. č. 1389/1, k. ú. Hloubětín a vlastníkem komunikací na tomto pozemku o 
předání a převzetí daru pozemku o výměře 6 497 m2 „Dar 1“, komunikací na tomto 
pozemku a prostředků na jejich údržbu ve výši  25 000 Kč „Dar 2“       T: 30. 6. 2018 

 
 2. zajistit uzavření darovací smlouvy se spoluvlastníky pozemku parc. č. 1389/1, 

k. ú. Hloubětín a vlastníkem komunikací o předání a převzetí pozemku o výměře        
6 497 m2 „Dar 1“, komunikací na tomto pozemku a prostředků na jejich údržbu ve 
výši 25 000 Kč „Dar 2“  

T: do 6 měsíců po zařazení komunikací mezi místní komunikace 3. třídy 
 
19. Návrhy, připomínky 
Ing. Karel Med - vznesl dotaz ohledně průjezdnosti v oblasti Lehovce u bývalé samoobsluhy. 
                             Místostarosta pan Zajac dotaz následně zodpověděl – MČ Praha 14 
                             požaduje vjezd i výjezd, v současné době se řeší finanční prostředky.  
 
 

   20. Závěr –   starosta Mgr. Vondra ukončil zasedání zastupitelstva městské části Praha 14 
                         v 18. 00 hod.  

  
 
 
 Ověřovatelé:  
 
 Ing. Jiří Klíma, MBA      ………………………………. 
                       
 Ing. Karel Med                 ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


