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ZÁPIS 
 

z  3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 12. 3. 2019  
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č. p. 686, Praha 9 

_________________________________________________________________________ 
 

Přítomni:       28 - dle prezenční listiny 
 
Omluveni:      Michal Broš, Josef Kutmon, MUDr. Kateřina Pavlíčková   
                        
Ověřovatelé:   Ing. Veronika Bušová, MBA, Bc. Petr Vítů    
 
Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková 
 
1. Z a h á j e n í 
 
Starosta Mgr. Radek Vondra zahájil v 15. 00 hod 3. 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 2. 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. Veronika Bušová, MBA, Bc. Petr Vítů  
 
Hlasování : 
 
pro:                             24 
proti:                            0 
zdržel se:                      1 
nepřítomni:                   6 
 
Ověřovatelé zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni. 
 
Poté starosta Mgr. Vondra přednesl návrh programu 3. zasedání zastupitelstva a zároveň 
navrhl zařazení bodu č. 7a – Materiál - Žádost o poskytnutí bezúročné zápůjčky od hlavního 
města Prahy.  
 
Návrh  programu:  
 
1. Zahájení, volba volebního a návrhového výboru  
 
2. Návrh ke schválení Jednacího řádu výborů ZMČ P14, Statutu Finančního výboru ZMČ P14 a 
     Statutu Kontrolního výboru ZMČ P14 
 
3. Návrh ke zprávě o činnosti rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2018 
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4. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
5. Návrh k zavedení 2. ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás 
 
6. Návrh – V. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 
 
7. Návrh – Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2019 
 
7a. Návrh - Žádost o poskytnutí bezúročné zápůjčky od hlavního města Prahy  
 
8. Návrh ke směně části pozemku parc.č. 825/1 za část pozemků parc.č. 825/8 a parc.č. 825/9, 
    vše v k.ú. Hloubětín 
 
9. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků parc.č. 
     1072/29 a 1072/30, k.ú. Hloubětín 
 
10. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc.č. 2886/1, 
       katastrální území Kyje  
 
11. Návrh k prodeji ploch určených k trvalému záboru pro realizaci stavby „Optimalizace 
       traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)“ 
 
12. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemek parc.č. 2587/37, k.ú. 
       Kyje s vybudovanou komunikací  
 
13. Návrh k uzavření smlouvy směnné na vypořádání vlastnických vztahů pozemků parc.č. 
       1637/3,  parc.č. 1637/9 v katastrálním území Hloubětín 
 
14. Návrh k uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc.č. 566/59, k.ú. Hloubětín 
 
15. Návrhy, připomínky 
 
16. Závěr 
 
Hlasování:   
 
pro:                                    26                  
proti:                                   0 
zdržel se:                            1 
nepřítomen:                        4 
 
Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14  byl schválen. 
 

   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 1/ZMČ/2019 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 program 3. 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. 
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Navrženi byli:  Vladimír Diviš, Daniel Nádvorník, Bc. Miroslav Šubrt    
 
Hlasování:   
 
pro:                               25   
proti:                               0 
zdržel se:                        2 
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 Bc. Miroslav Šubrt. 
 
Dále starosta Mgr. Vondra přistoupil k projednávání  jednotlivých bodů programu. 
 
2. Návrh ke schválení Jednacího řádu výborů ZMČ P14, Statutu Finančního výboru 
     ZMČ P14 a  Statutu Kontrolního výboru ZMČ P14 
Materiál uvedla vedoucí OPKČ Mgr. Koplíková. 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. 2/ZMČ/2019 

I. s c h v a l u j e 
 

 1. Jednací řád výborů ZMČ Praha 14 
 2. Statut Finančního výboru ZMČ Praha 14  
 3. Statut Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 
 zajistit vydání: 
 1. Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 14 
 2. Statutu Finančního výboru ZMČ Praha 14  
 3. Statutu Kontrolního výboru ZMČ Praha 14                                             T: 15. 3. 2019 
 
3. Návrh ke zprávě o činnosti rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2018 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Vondra. V diskusi k materiálu nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
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Hlasování:   
     

   pro:                               27           
   proti:                              0           
   zdržel se:                        0      
   nepřítomen:                    4 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 3/ZMČ/2019 

I. b e r e  n a  v ě d o m í    
 
zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2018 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 

 
4. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Vondra. 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. 4/ZMČ/2019 

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 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

 
5. Návrh k zavedení 2. ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás 
Materiál uvedla místostarostka městské části Praha 14 Mgr. Kolmanová. V diskusi vystoupila 
členka zastupitelstva paní Tománková, která vznesla dotaz ohledně navýšení finanční částky. 
Dotaz následně zodpověděla Mgr. Kolmanová – finanční částka se v rámci participativního 
rozpočtu může navyšovat. Dále v diskusi vystoupil člen zastupitelstva Bc. Šubrt, který vznesl 
dotaz týkající se úprav vnitrobloků a informovanosti občanů MČ Praha 14. Dotaz následně 
také zodpověděla Mgr. Kolmanová – občané byli a jsou informováni, úpravy se týkají 
drobných oprav (např. laviček) a tato problematika je i nadále MČ Praha 14 řešena. Poté již 
v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
    

   pro:                                26          
   proti:                               0           
   zdržel se:                        1      
   nepřítomen:                    4 
    
   Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 5/ZMČ/2019 

I. s c h v a l u j e 
 

 1. návrh na zavedení 2. ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás 
 2. pravidla 2. ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás  
  
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit průběžně provedení všech nezbytných úkonů vedoucích k realizaci 2. ročníku 
participativního rozpočtu na Praze 14                                                          T: 30. 3. 2019 

 
6. Návrh – V. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Vondra. V diskusi k materiálu nikdo 
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. 6/ZMČ/2019 

I. b e r e  n a  v ě d o m í    
 
24., 25., 26., 27. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 

 
7. Návrh – Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2019 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Vondra. V diskusi následně vystoupila 
členka zastupitelstva paní Tománková, která vznesla dotaz týkající se navýšení finančních 
prostředků za odpad. Dotaz poté zodpověděla vedoucí OŽP Ing. Adámková – stávající firma 
dala výpověď, proběhl výběr nové firmy a došlo k navýšení cen za jednotlivé položky, nikoliv 
k rozšíření služeb.  
Dále již v diskusi nikdo 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. 7/ZMČ/2019 
 

I. s c h v a l u j e 
 
 1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2019 dle přílohy č. 1 
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 objem příjmů                                                                         274.131,50  tis.  Kč 
   objem výdajů                                                                         374.790,60  tis.  Kč 
   běžné výdaje                                                                               281.735,60  tis.  Kč 
   kapitálové výdaje                                                                          93.055,00  tis.  Kč 
      financování                                                                                  100.659,10  tis.  Kč 

 
 2. návrh převodu akcí z roku 2018 do roku 2019 dle přílohy č. 2 
 
 3. návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části              

Praha 14 na rok 2019 dle přílohy č. 3 
 
 4. limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 81.517,40 tis. Kč 
 
 5. návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2024 dle přílohy č. 4 
 

6. zmocnění pro Radu městské části Praha 14:  
 

 a) k provádění rozpočtových opatření u příjmů bez omezení, u běžných výdajů                 
do výše 10 mil. Kč včetně limitu objemu mzdových prostředků a u kapitálových 
výdajů do výše 15 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 

 c) k provádění rozpočtových opatření u nedokončených akcí, které přecházejí 
z roku 2018 do roku 2019 dle přílohy č. 2  

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

 
7a. Návrh - Žádost o poskytnutí bezúročné zápůjčky od hlavního města Prahy  
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Vondra. V diskusi následně vystoupily 
členky zastupitelstva paní Tománková, Mgr. Ševčíková a Ing. Bušová, které vznesly dotazy 
ohledně výše finančních prostředků požadovaných na uvedené investiční akce. 
Dotazy následně zodpověděli vedoucí OŘEŠ Ing. Šprysl a vedoucí OI p. Brych -  investiční 
akce schváleny v roce 2017, schválené je i prodloužené čerpání a vlastní finanční zdroje na 
zápůjčku je MČ Praha 14 schopna vygenerovat. Po tomto doplnění informací v diskusi již 
nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.   

 
Hlasování:   
     

   pro:                                25 
   proti:                               0           
   zdržel se:                        3      
   nepřítomen:                    3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 8/ZMČ/2019 
 
I. s c h v a l u j e 
 

podání žádosti hlavnímu městu Praha o poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky ve výši 
86.500.000 Kč z finančních prostředků hlavního města Prahy za účelem financování 
investičních akcí „Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická SO 01 – dolní 
budova“, „Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická SO 02 – horní budova“, 
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„Energetická renovace objektu ZŠ Vybíralova“, „Energetická renovace objektu ZŠ 
Generála Janouška“ s maximální dobou splatnosti do 31. 12. 2021, a to ve třech ročních 
stejných splátkách vždy k 31. 12. daného roku s možností dřívějšího splacení zápůjčky    
  

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

1. odeslat žádost o poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky ve výši 86.500.000 Kč  
příslušným orgánům hlavního města Prahy 

 
 2. oznámit hlavnímu městu Praze záměr rozhodnout o přijetí bezúročné peněžité 

zápůjčky ve výši 86.500.000 Kč, ve smyslu § 18 odst. 1 písm. b) Vyhlášky č. 
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, v platném znění                                              T: 29. 3. 2019 

 
8. Návrh ke směně části pozemku parc.č. 825/1 za část pozemků parc.č. 825/8 a parc.č. 
    825/9,  vše v k.ú. Hloubětín 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Zajac. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Froněk, který informoval ostatní členy zastupitelstva o tom, že se zdrží 
hlasování, neboť by byl ve střetu zájmu. Tuto informaci vzali ostatní členové zastupitelstva na 
vědomí, v diskusi již nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                               27           
   proti:                              0           
   zdržel se:                       1      
   nepřítomen:                   3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 9/ZMČ/2019 
 

I. s c h v a l u j e 
 
směnu části pozemku parc. č. 825/1 ze svěřené správy MČ Praha 14 za část pozemků 
parc. č. 825/8 a parc. č. 825/9 z vlastnictví spolumajitelů bytového domu č. p. 636,                        
vše v k. ú. Hloubětín  (výměra směňovaných ploch činí cca 130 m2) 

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

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu části pozemku 
parc. č. 825/1 ze svěřené správy MČ Praha 14 za část pozemků parc. č. 825/8                                              
a parc. č. 825/9 z vlastnictví spolumajitelů bytového domu č. p. 636, vše 
v k. ú. Hloubětín                                                                                           T: 15. 4. 2019 

 
9. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků parc.č. 
     1072/29 a 1072/30, k.ú. Hloubětín 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Zajac. V diskusi k materiálu nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                28          
   proti:                               0           
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   zdržel se:                         0      
   nepřítomen:                     3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 10/ZMČ/2019 
 

I. s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků (cca 20 m2)  
parc. č. 1072/29 a parc. č. 1072/30, k. ú. Hloubětín, k zateplení domu se Společenstvím 
vlastníků domu  Zelenečská 501-503 za cenu podle cenové mapy 

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

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc. č. 1072/29 
a parc. č. 1072/30, k. ú. Hloubětín, k zateplení domu se Společenstvím vlastníků domu  
Zelenečská 501-503 za cenu podle cenové mapy                                         T: 15. 4. 2019 

 
10. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc.č. 2886/1, 
       katastrální území Kyje  
Před zahájením jednání k tomuto bodu programu vystoupil člen zastupitelstva Ing. Liška, 
který informoval ostatní členy zastupitelstva o tom, že se zdrží hlasování, neboť by byl ve 
střetu zájmu. Tuto informaci vzali ostatní členové zastupitelstva na vědomí. Materiál uvedl 
místostarosta městské části Praha 14 pan Zajac. V diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. 
Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                27          
   proti:                               0           
   zdržel se:                        1      
   nepřítomen:                    3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 11/ZMČ/2019 
 

I. s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 2886/1, katastrální 
území Kyje s SV Pelušková 1443, Lipnická 1448 
  

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

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 2886/1, 
katastrální území Kyje mezi MČ Praha 14 a SV Pelušková 1443, Lipnická 1448 

                                                                                                                                T: 31. 5. 2019 
 
11. Návrh k prodeji ploch určených k trvalému záboru pro realizaci stavby 
      „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)“ 
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Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Zajac. V diskusi členka zastupitelstva 
Ing. Bušová vznesla dotaz týkající se podjezdu pod Ocelkovou ulicí.  
Dotaz byl následně zodpovězen starostou Mgr. Vondrou – počítá se se čtyřproudým 
podjezdem. Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke 
hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                               28 
   proti:                              0           
   zdržel se:                       0      
   nepřítomen:                   3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 12/ZMČ/2019 
 

I. s c h v a l u j e 
 

uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 1760 o výměře 608 m2, část pozemku 
parc. č 2806 o výměře 15 m2 a pozemek parc. č. 2836/1 o výměře 27 m2, k. ú. Kyje, 
se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČO 70994234, za cenu 
1 485 760 Kč vč. DPH 
  

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

zajistit uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 1760 o výměře 608 m2, část 
pozemku parc. č 2806 o výměře 15 m2 a pozemek parc. č. 2836/1 o výměře 27 m2, 
k. ú. Kyje, se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČO 70994234 

                                                                                                                                T: 30. 4. 2019 
 
12. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemek parc.č. 2587/37, 
      k.ú. Kyje s vybudovanou komunikací  
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Zajac. V diskusi poté vystoupila 
členka zastupitelstva paní Tománková, která informovala členy zastupitelstva o tom, že 
majetková komise nedoporučila svým stanoviskem převzetí daného pozemku, jelikož náklady 
na pětiletou údržbu, které společnost uhradí MČ Praha 14 dle darovací smlouvy, považuje 
majetková komise za nízké. Paní Tománková doporučila pro budoucí obdobné případy 
vyjednávat vyšší částku na údržbu bez ohledu, zda bude MČ Praha14 přebírat komunikace 
nebo plochy zeleně. Dále v diskusi vystoupila členka zastupitelstva Ing. Bušová, která vznesla 
dotaz ohledně řešení reklamací spojených s vybudovanou komunikací. Dotaz následně 
zodpověděl místostarosta pan Zajac – MČ Praha 14 převezme komunikaci do vlastnictví až                    
5 let po kolaudaci. Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke 
hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                28          
   proti:                               0           
   zdržel se:                        0      
   nepřítomen:                    3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 13/ZMČ/2019 
 
I. s c h v a l u j e 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemek parc. č. 2587/37, k. ú. Kyje 
s vybudovanou komunikací s budoucím dárcem Landia – Jordánská., s. r. o., IČO 07079923 
  

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

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemek parc. č. 2587/37, 
k. ú. Kyje s vybudovanou komunikací s Landia – Jordánská., s. r. o., IČO 07079923 

                                                                                                                                T: 31. 3. 2019 
 
13. Návrh k uzavření smlouvy směnné na vypořádání vlastnických vztahů pozemků 
       parc.č.  1637/3,  parc.č. 1637/9 v katastrálním území Hloubětín 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Zajac. V diskusi nikdo nevystoupil, 
starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
Hlasování:   
     

   pro:                                28 
   proti:                               0           
   zdržel se:                        0      
   nepřítomen:                    3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 14/ZMČ/2019 
 

I. s c h v a l u j e 
  

směnu části pozemku parc. č. 1637/3, parc. č. 1637/9 v katastrálním území Hloubětín, 
oddělené geometrickým plánem č. 3109-12/2018 mezi městskou částí Praha 14 a BD 
Konzumní 621/5 
  

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

zajistit uzavření směnné smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a BD Konzumní 621/5, 
na směnu části pozemku parc. č. 1637/3, parc. č. 1637/9 v katastrálním území 
Hloubětín, oddělené geometrickým plánem č. 3109-12/2018                      T: 31. 5. 2019 

 
14. Návrh k uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc.č. 566/59, k.ú. Hloubětín 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Zajac. V diskusi k materiálu poté 
vystoupili členové zastupitelstva Bc. Novotný, MUDr. Kaufman, Ing. Froněk, Ing. Bušová a 
Ing. Liška, kteří vznesli dotazy týkající se výstavby bytového domu, počtu parkovacích míst, 
navrhované kupní ceny, úbytku zeleně, přínosu pro lokalitu. K vzneseným dotazům se poté 
vyjádřil starosta Mgr. Vondra, místostarosta pan Zajac a místostarosta Ing. Hukal – materiál 
byl projednán s předsedy SVJ a bude dále projednáván i dopravní komisí, zmíněná druhá 
výměníková stanice by měla do budoucna být využita k občanské vybavenosti.  
Po vyzvání místostarostou panem Zajacem k navrhované ceně nikdo z členů zastupitelstva 
nevznesl protinávrh.  
Poté vystoupil zástupce investora Kardašovská Properties, a.s., který seznámil členy 
zastupitelstva se záměrem a  poskytl doplňující informace.  
Po ukončení diskusi starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
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Hlasování:   
     

   pro:                               16           
   proti:                              0           
   zdržel se:                       12      
   nepřítomen:                    3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 15/ZMČ/2019 
 

I. s c h v a l u j e 
 

uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc. č. 566/59, k. ú. Hloubětín, 
s Kardašovskou Properties, a.s., IČO 07019891 za cenu podle znaleckého posudku, 
minimálně však za 6 000 Kč 
  

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

zajistit uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc. č. 566/59, k. ú. Hloubětín, 
s Kardašovskou Properties, a.s., IČO 07019891                                          T: 31. 5. 2019 

 
Po ukončení projednání materiálů předložených na jednání zastupitelstva podal starosta Mgr. 
Vondra doplňující informace k předloženým investičním záměrům MČ Praha 14.  
 
Poté člen zastupitelstva pan Mašek vznesl dotaz týkající se výstavby biotopu. Na tento dotaz 
následně reagoval starosta Mgr. Vondra, Ing. Joudová (vedoucí OV) a Ing. Červený (vedoucí 
KS) – nestihne se vypsat výběrové řízení, čeká se na rozhodnutí MHMP, k výstavbě se 
odvolal spolek Rajská 14, tato problematika bude dále řešena.   

 
   Členka zastupitelstva paní Tománková předložila zastupitelstvu návrh usnesení na vyhlášení 
místního referenda o biotopu, a to v rámci voleb do Evropského parlamentu. Tento návrh 
s usnesením předložila s tím, že referendum je možnost, jak eliminovat rozepře, které projekt 
biotopu vyvolává jak mezi občany, tak mezi zastupiteli MČ Praha 14, kdy rozepře vyvolávají 
již mediální zájem. Současné informovala, že spojení referenda s volbami do Evropského 
parlamentu je možnost, jak uskutečnit referendum s minimálními náklady ze strany MČ Praha 
14. Dále zdůraznila, že do konání květnových voleb do Evropského parlamentu nebude 
pravděpodobně možné podnikat v projektu biotop žádné kroky, neboť je nepravděpodobné, že 
by do té doby bylo pravomocně rozhodnuto o odvolání spolku Rajská 14. Aby měli zastupitelé 
možnost se s návrhem podrobněji seznámit, požádala paní Tománková za zastupitelský klub 
„Nezávislí – Naše Čtrnáctka“ o 30 minutovou přestávku. Současně paní Tománková 
informovala, že se nebrání možným úpravám návrhu usnesení. Starosta následně vyhlásil 30 
minutovou přestávku, aby tento  návrh měli možnost projednat členové zastupitelstva v rámci 
všech zastupitelských klubů.  
 
    Po ukončení přestávky členové zastupitelstva diskutovali o výši nákladů spojených 
    s konáním referenda (vyšší náklady za volby, možnost vystavení volebních lístků, školení 
    členů komisí a další). Dále byli členkou zastupitelstva Mgr. Ševčíkovou členové 
    zastupitelstva upozorněni na rozdílné částky za projekt biotopu uvedené v časopise Čtrnáctka 
    – tento údaj bude prověřen starostou Mgr. Vondrou. Členové zastupitelstva poté diskutovali o 
    vývoji cen za projekt, problematice parkování související s výstavbou biotopu a projednávání 
    biotopu v rámci lokálních fór. K možnosti konání referenda v rámci voleb do Evropského 
    parlamentu se poté vyjádřila Mgr. Koplíková (vedoucí OPKČ) – MČ Praha 14 je po 



 12 

    prověření  podmínek konání referenda administrativně schopna toto zajistit. Místostarostka 
    Mgr. Kolmanová a člen zastupitelstva Ing. Froněk poté navrhli úpravu usnesení týkající se 
    především rozboru finančních nákladů, s čímž se členka zastupitelstva paní Tománková jako 
    předkladatelka návrhu usnesení ztotožnila. 

 
Starosta Mgr. Vondra dal hlasovat o tomto návrhu usnesení. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                               10           
   proti:                              9           
   zdržel se:                        8      
   nepřítomen:                    4 
    
   Tento návrh nebyl přijat.  
 

 
15. Návrhy, připomínky 
 
Ing. Miroslav Froněk – vznesl ve svém příspěvku tyto podněty a dotazy: 
 
1) upozornil na ceduli na dětském hřišti v ulici Mochovská (začátek a konec ukončení 
      stavby). Na tento podnět reagovala místostarostka Mgr. Kolmanová – ohraničení stavby 
      bude odstraněno v nejbližší době, do 30. 6. 2019 by měla být úprava hřiště dokončena. 
2)  upozornil na špatný průběh zimního úklidu. Na tento podnět reagoval místostarosta Ing. 
      Hukal, který vyjádřil omluvu a podal doplňující informace. 
3)  vznesl dotaz ohledně investičních záměrů TV Hloubětín – na dotaz reagoval starosta Mgr. 
      Vondra – je vysoutěžený  dodavatel na oblast Zelenečské, částka se pohybuje přes 50 mil. 
      Kč, dodavatel je připraven zahájit příslušné kroky  a zároveň bude připraven materiál na 
      další jednání zastupitelstva,  

   4)  vznesl dotaz týkající se rekonstrukce náměstí v Hloubětíně a dále upozornil na snížení 
         parkovacích míst v této lokalitě v rámci navrhovaného stavebního projektu  – na tento 
         dotaz a podnět reagoval starosta Mgr. Vondra – upozornil na obtížnou komunikaci 
         s příslušnou společností, s návrhem dalšího stanoviska bude předložen materiál na jednání 
         rady a projekt bude také předložen  příslušným komisím. Místostarosta Ing. Hukal poté 
         doplnil informace ohledně realizací dalších plánovaných etap a navrhl Ing. Froňkovi 
         pracovní schůzku s možností bližšího seznámení s realizací.  
 
Soňa Tománková – vznesla tyto dotazy:  
 
1) jak bude pokračovat privatizace magistrátních bytů na Praze 14 – na tento dotaz reagoval 
     starosta Mgr. Vondra, který podal doplňující informace a upřesnil, že během 2- 3 měsíců 
     bude v této věci rozhodnuto. 
2) vznesla návrh na vybudování autobusové zastávky u Kauflandu – na tento návrh reagoval 
     místostarosta Ing. Hukal – požadavek je již registrován, jedná se se společností ROPID                
     o dalších možnostech a případném zřízení nové autobusové linky 
3) taktéž upozornila na špatný průběh zimní údržby – reagoval starosta Mgr. Vondra, který 
     doplnil předchozí informace Ing. Hukala a také poukázal na správu komunikací v majetku 
     jiných organizací, než je MČ Praha 14. 
 
16. Závěr - starosta Mgr. Vondra ukončil zasedání zastupitelstva městské části Praha 14 
                    v 18.50 hod.  
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Ověřovatelé:  
 
 
 
Ing. Veronika Bušová, MBA        ………………………………. 
                       
 
 
Bc. Petr Vítů                                  ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………  ………………………………………… 
                Mgr. Radek Vondra                  Jiří Zajac 
       starosta městské části Praha 14                             místostarosta městské části Praha 14 
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