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ZÁPIS 
 

z 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 17. 12. 2019  
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č. p. 686, Praha 9 

_________________________________________________________________________ 
 

Přítomni:         27  - dle prezenční listiny 
 
Omluveni:       Ing. Jan Adámek (příchod v 15.18 hod), Ing. Veronika Bušová (příchod 
                         v 16.25 hod), Ing. Miroslav Froněk, Ing. Karel Med, 
                         MUDr. Kateřina Pavlíčková 
                                                 
Ověřovatelé:     Josef Kutmon, Bc. Miroslav Šubrt 
 
Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková 
 
1. Z a h á j e n í 
 
Starosta Mgr. Radek Vondra zahájil v 15. 00 hod 6. 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 5. zasedání zastupitelstva 
byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře tajemníka.  
 
Starosta Mgr. Vondra poté seznámil  členy zastupitelstva s tím, že zastupitelstvo by mělo být 
dle nového jednacího řádu, který bude předložen jako bod 2 snímáno a přenášeno na webové 
stránky městské části Praha 14 a vznesl dotaz, zda se již může začít s online přenosem. 
Člen zastupitelstva MUDr. Kaufman navrhl, aby se s pořizováním záznamu vyčkalo, až bude 
schválen nový jednací řád. S tímto návrhem souhlasili i ostatní členové zastupitelstva.      
 
Následně starosta Mgr. Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z 
tohoto zasedání. 
 
Navrženi byli:       Josef Kutmon, Bc. Miroslav Šubrt  
 
Hlasování: 
 
pro:                              26 
proti:                             0 
zdržel se:                       0 
nepřítomni:                   5 
 
Ověřovatelé zápisu z  6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni. 
 
Poté starosta Mgr. Vondra přednesl návrh programu 6. zasedání zastupitelstva a zároveň 
požádal členy zastupitelstva o  zařazení dalšího materiálu jako bod 16a. S tímto návrhem 
taktéž členové zastupitelstva souhlasili.  
 



 2 

 
Návrh  programu:  
 
1. Zahájení, volba volebního a návrhového výboru  
 
2. Návrh k přijetí jednacího řádu Zastupitelstva městské Praha 14 
 
3. Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 a k vzdání se funkce přísedícího 
    Obvodního soudu pro Prahu 9 
 
4. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
5. Návrh k uzavření pracovněprávních vztahů mezi městskou částí Praha 14 a členy 
      zastupitelstva  
 
6. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14, opatřujícím listiny o 
     právním jednání doložkami v souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
     městě Praze, ve znění pozdějších předpisů  
 
7. Návrh k poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
8. Návrh k pověření členů ZMČ Praha 14 k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 
     vstupují do manželství  
 
9. Návrh k uzavření dodatků č. 1 k veřejnosprávním smlouvám čj. 0337/2019/OSVZ 
      OddE/1100 ze  dne 30. 7. 2019, čj. 0338/2019/OSVZ OddE/1100 ze dne 30. 7. 2019 a čj. 
      0361/2019/OSVZ OddE/1100 ze dne 19. 7. 2019 
 
10. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti 
      městské části Praha 14 za 1 – 3. čtvrtletí 2019         
 
11. Návrh - III. změna rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2019 
 
12. Návrh 3. úpravy finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2019 
 
13. Návrh – Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2020 
 
14. Návrh – Informace o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části  
      Praha 14 v roce 2019 
 
15. Návrh k místní Agendě 21 
 
16. Návrh k poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku  Českého červeného 
       kříže Praha 9, neziskové organizaci Jahoda, z.ú., neziskové organizaci Neposeda, z.ú. a 
       neziskové organizaci Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.  
 
16a. Návrh o zajištění vlastních zdrojů financování k žádosti o dotaci programu 013 310 
         Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020 
 
17. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc.č. 708/2, k.ú. 
       Hloubětín pro zateplení BD Poděbradská 582 
 
18. Návrh k uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemku parc.č. 181/1, k.ú. Černý Most 
 
19. Návrhy, připomínky 
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20. Závěr  
 
Průběžná informace o aktuálním stavu klíčových projektů městské části Praha 14 
 
Informace k podaným podnětům na změnu územního plánu SÚ  hl.m. Prahy  
 
Hlasování:   
 
pro:                                     25                                           
proti:                                    0 
zdržel se:                             1 
nepřítomen:                         5 
 
Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14  byl schválen. 
 

   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 63/ZMČ/2019 
 

I. s c h v a l u j e 
 

 program 6. 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:    Martin Kouklík, Daniel Nádvorník, Ing. Tomáš Novotný  
 
Hlasování:   
 
pro:                                 24 
proti:                                0 
zdržel se:                         2 
nepřítomen:                     5 
 
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 Ing. Tomáš Novotný. 
 
Dále starosta Mgr. Vondra přistoupil k projednávání  jednotlivých bodů programu. 
 
2. Návrh k přijetí jednacího řádu Zastupitelstva městské Praha 14 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. Místostarosta pan Zajac 
vyslovil své připomínky ohledně pořizování online přenosu, jehož návrh předložil 
zastupitelský klub Pirátů. Členka zastupitelstva paní Tománková dále vznesla dotaz týkající 
se ceny za online přenos – částka je cca 20 tis.Kč bez DPH . Poté již v diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                  22        
   proti:                                 0           
   zdržel se:                           4      
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   nepřítomen:                       5 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 64/ZMČ/2019 

I. s c h v a l u j e 
 

 jednací řád Zastupitelstva městské Praha 14 dle přílohy č. 1  
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit zveřejnění jednacího řádu Zastupitelstva městské Praha 14           T: 18. 12. 2019 
 
3. Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 a k vzdání se funkce 
     přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.   
 
Hlasování:   
     

   pro:                                   26       
   proti:                                  0           
   zdržel se:                            0      
   nepřítomen:                        5 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 65/ZMČ/2019 
 
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. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

 vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 3, která                               
je nedílnou součástí tohoto usnesení 

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

zajistit doručení seznamu zvolených přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 
předsedkyni  Obvodního soudu pro Prahu 9 a oznámit Obvodnímu soudu pro Prahu 9, 
že Zastupitelstvo městské části Praha 14 vzalo na vědomí vzdání se funkce přísedícího 
Obvodního soudu pro Prahu 9 jmenovaného v příloze usnesení                T: 31. 12. 2019 

 
4. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
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:                                  25        
   proti:                                 0           
   zdržel se:                          1      
   nepřítomen:                      5  
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 66/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 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

 
5. Návrh k uzavření pracovněprávních vztahů mezi městskou částí Praha 14 a členy 
      zastupitelstva  
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.   
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 67/ZMČ/2019 

I. s o u h l a s í 
 

 s uzavřením pracovněprávních vztahů mezi městskou částí Praha 14 a členy 
zastupitelstva 

 
6. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14, opatřujícím listiny 
    o právním jednání doložkami v souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o 
    hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů  
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.   
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 68/ZMČ/2019 
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I. s c h v a l u j e 
 

poskytnutí  mimořádné  odměny  v souladu s ust. § 89, odst. 1, písm. o) zákona 
následujícím  členům  ZMČ  Praha 14: 

 - MUDr. Janu Kaufmanovi ve výši 7.784   Kč 
 - Jaroslavovi Vernerovi ve výši 7.784   Kč 
 - MUDr. Kateřině Pavlíčkové ve výši 7.784   Kč 
 - Ing. Miroslavovi Froňkovi ve výši 7.784   Kč 
 

kdy důvodem poskytnutí mimořádné odměny je skutečnost, že výše jmenovaní plní 
zvlášť významný úkol spočívající v zajištění časově náročné činnosti dle ust. § 43 odst. 
1 zákona, tedy v opatření listin o právním jednání městské části Praha 14 doložkami,                          
a to v období ode dne 1. 11. 2018 dosud 
   

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

 
zajistit vyplacení mimořádných odměn                                                      T: 31. 12. 2019 

 
7. Návrh k poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 
     14 
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.   
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 69/ZMČ/2019 
 
I. s c h v a l u j e 
 

poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14 za výkon funkce v maximální 
měsíční výši, stanovené nařízením vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění 
nařízení vlády č. 202/2018 Sb., s účinností ode dne 1. 1. 2020, a to: 
 a) 10.274 Kč  u neuvolněného člena ZMČ Praha 14, který vykonává funkci člena RMČ 

Praha 14 
 b) 2.569 Kč  u neuvolněného člena ZMČ Praha 14, který nevykonává žádnou funkci 

 c) 4.281 Kč  u neuvolněného člena ZMČ Praha 14, který vykonává funkci člena 
výboru ZMČ Praha 14 nebo komise RMČ Praha 14 

 d) 5.137 Kč  u neuvolněného člena ZMČ Praha 14, který vykonává funkci předsedy 
výboru ZMČ Praha 14 nebo komise RMČ Praha 14   

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

 
zajistit poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14 za výkon funkce 
v maximální měsíční výši dle čl. I. tohoto usnesení                                       T: 1. 1. 2020 
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8. Návrh k pověření členů ZMČ Praha 14 k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 
     vstupují do manželství  
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi poté vystoupil 
člen zastupitelstva Ing. Novotný, který členy zastupitelstva seznámil s rozhodnutím vzdát se 
svého pověření. Dále vystoupil člen zastupitelstva pan Verner, který reagoval na připomínky 
ohledně svého možného pověření.  K tomuto se následně vyjádřili  také členové zastupitelstva 
Ing. Liška a Ing. Hukal. Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil 
ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                   10       
   proti:                                 4           
   zdržel se:                           13      
   nepřítomen:                        4 
    
   Tento návrh nebyl přijat.  

 
9. Návrh k uzavření dodatků č. 1 k veřejnosprávním smlouvám čj. 0337/2019/OSVZ 
      OddE/1100 ze  dne 30. 7. 2019, čj. 0338/2019/OSVZ OddE/1100 ze dne 30. 7. 2019 a 
      čj.  0361/2019/OSVZ OddE/1100 ze dne 19. 7. 2019 
Materiál uvedl radní městské části Praha 14 Bc. Michal Prager.  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. 70/ZMČ/2019 
 
I. s c h v a l u j e 

 
uzavření dodatků č. 1 k níže uvedeným veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace: 

  - čj. 0337/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 30. 7. 2019 s organizací Neposeda, z.ú. 
IČO 69793298, na projekt Autobus – indikátor 1532289  

  - čj. 0338/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 30. 7. 2019 s organizací Neposeda, z.ú. 
IČO 69793298, na projekt Křižovatka – indikátor 8793414  

  - čj. 0361/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 19. 7. 2019 s organizací Diakonie Církve 
bratrské, IČO 45250855, na službu Centrum denních služeb Černý Most  

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

zajistit uzavření dodatků, dle příloh č. 8, 9 a 10, k veřejnoprávním smlouvám o 
poskytnutí dotace s organizací Neposeda, z. ú., na projekt Autobus – indikátor 1532289, 
na projekt Křižovatka – indikátor 8793414 a s organizací  Diakonie Církve bratrské na 
službu Centrum denních služeb Černý Most                                                T: 31. 1. 2020 
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10. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti 
      městské části Praha 14 za 1 – 3. čtvrtletí 2019         
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.   
 
Hlasování:   
     

   pro:                                  21        
   proti:                                0           
   zdržel se:                          6      
   nepřítomen:                      4   
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 71/ZMČ/2019 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
 1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2019 
         
  příjmy                                                                                 495.024,92 tis.  Kč 
          výdaje                                                                                 418.852,02 tis.  Kč 
          z toho: 
          kapitálové                                                                           186.473,03 tis.  Kč 
          běžné                                                                                  232.378,99  tis. Kč 
          financování                                                                         - 76.172,90 tis. Kč 
 
 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3.  čtvrtletí 

roku 2019 s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním činí 16.149 tis. Kč      
 
11. Návrh - III. změna rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2019 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.   
 
Hlasování:   
     

   pro:                                   20       
   proti:                                 0           
   zdržel se:                          7      
   nepřítomen:                      4   
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 72/ZMČ/2019 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 
         2019      
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12. Návrh 3. úpravy finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 
      2019 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.   
 
Hlasování:   
     

   pro:                                  20        
   proti:                                0           
   zdržel se:                          7      
   nepřítomen:                      4   
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 73/ZMČ/2019 
 
I.      s c h v a l u j e 

 
3. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2019                      
dle přílohy č. 1 
 

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

zabezpečit realizaci tohoto usnesení                                                           T: 31. 12. 2019 
 
13. Návrh – Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2020 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.   
 
Hlasování:   
     

   pro:                                   20       
   proti:                                 0           
   zdržel se:                           7      
   nepřítomen:                       4  
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 74/ZMČ/2019 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 dle přílohy č. 1 
 

 objem příjmů                                                                        318.858,50  tis.  Kč 
   objem výdajů                                                                         518.702,20  tis.  Kč 
   běžné výdaje                                                                             340.331,80  tis.  Kč 
   kapitálové výdaje                                                                      178.370,40  tis.  Kč 
      financování                                                                                199.843,70  tis.  Kč 

 
 2. návrh převodu akcí z roku 2019 do roku 2020 dle přílohy č. 2 
 
 3. návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části              

Praha 14 na rok 2020 dle přílohy č. 3 
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 4. návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2025 dle přílohy č. 4 
 

5. 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 2019 do roku 2020 dle přílohy č. 2  

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

 
14. Návrh – Informace o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části  
      Praha 14 v roce 2019 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.   
 
Hlasování:   
     

   pro:                                   23       
   proti:                                 0           
   zdržel se:                           4      
   nepřítomen:                       4 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 75/ZMČ/2019 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14                       
v roce 2019, která je přílohou č. 1 

      
15. Návrh k místní Agendě 21 
Materiál uvedla místostarostka městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová.  V diskusi 
vystoupil člen zastupitelstva Ing. Novotný, který vznesl dotaz ohledně fungování objektu  
H 55. Bližší informace poté poskytla místostarostka Mgr. Kolmanová. Dále již v diskusi 
nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.   
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 76/ZMČ/2019 
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I. s c h v a l u j e 

 
návrh Výroční zprávy MA21 za rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
 

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

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 Výroční zprávu MA21 za rok 2020 
                                                                                                                              T: 31. 12. 2020 
 
16. Návrh k poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku  Českého 
       červeného kříže Praha 9, neziskové organizaci Jahoda, z.ú., neziskové organizaci 
       Neposeda, z.ú. a neziskové organizaci Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.  
Materiál uvedl radní městské části Praha 14 14  Bc. Michal Prager. Místostarostka PhDr. 
Jelenová poté oznámila možný střet zájmu. Dále již 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. 77/ZMČ/2019 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 1. poskytnutí návratné finanční výpomoci: 
    

  -  Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9, IČO: 00425681 ve výši 
900.000 Kč  

 
  - neziskové organizaci JAHODA, z.ú., IČO: 67363300 ve výši 500.000 Kč                        
 
  - neziskové organizaci Neposeda, z.ú., IČO: 69793298 ve výši 500.000 Kč  
 

  - neziskové organizaci Sdružení na pomoc dětem s hadicapy, z.ú., IČO: 2659301               
ve výši 1.000.000 Kč 

 
  na úhradu provozních výdajů, která bude ve všech případech vrácena v průběhu                 

r. 2020  
  
 2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci s výše 

uvedenými organizacemi dle příloh č. 1 až 4 tohoto usnesení  
 

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

zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci                              
s Oblastním spolkem Českého  červeného kříže Praha 9, neziskovou organizací 
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JAHODA, z.ú., neziskovou organizací Neposeda, z.ú. a neziskovou organizací Sdružení 
na pomoc dětem s hadicapy, z.ú. dle příloh č. 1 až 4 tohoto usnesení 

T: 31. 1. 2020 
16a. Návrh o zajištění vlastních zdrojů financování k žádosti o dotaci programu 013 310 
         Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020 
Materiál uvedl radní městské části Praha 14 14  Bc. Michal Prager. V diskusi poté vystoupil 
člen zastupitelstva Ing. Adámek, který vznesl dotaz ohledně dalšího postupu, pokud městská 
část dotaci neobdrží. Na tento dotaz následně reagoval radní Bc. Prager a starosta Mgr. 
Vondra, kteří uvedli, že MHMP pomůže s celkovým financováním a projekt na rekonstrukci 
DS Bojčenkova bude případně upraven dle výše poskytnuté dotace. 
Dále již 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. 78/ZMČ/2019 
 
 

I. s c h v a l u j e 
 

 1. podání žádosti o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb 2016-2020 k úhradě financování max. 50% uznatelných 
nákladů projektu navýšení kapacity DS Bojčenkova 

 2. zajištění vlastních zdrojů financování projektu navýšení kapacity DS Bojčenkova 
z rozpočtu MČ Praha 14 

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

zajistit zpracování a podání žádosti o dotaci v programu 013 310 Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020                         T: 6. 1. 2020 

 
17. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc.č. 708/2, 
      k.ú. Hloubětín pro zateplení BD Poděbradská 582 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. 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. 79/ZMČ/2019 
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I. s c h v a l u j e 

 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 708/2,                                    
k. ú. Hloubětín o výměře cca 10 m2 pro zateplení BD Poděbradská 582/148 za cenu               
podle cenové mapy stavebních pozemků se Společenstvím vlastníků jednotek 
Poděbradská 582/148, IČ 29010047 
 

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

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 708/2,                            
k. ú. Hloubětín se Společenstvím vlastníků jednotek Poděbradská 582/148, IČ 
29010047                                                                                                      T: 15. 1. 2020 

 
18. Návrh k uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemku parc.č. 181/1, 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:                                   26       
   proti:                                  0           
   zdržel se:                           1      
   nepřítomen:                       4  
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 80/ZMČ/2019 
 
I. s c h v a l u j e 

 
uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemku parc. č. 181/1, k. ú. Černý Most, nově 
oddělené jako pozemek parc. č. 181/142 o výměře 24 m2, za cenu 25.000 Kč                          
od společnosti LIPNICKÁ REALITNÍ, s. r. o., IČO 24252786 

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

zajistit uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemku parc. č. 181/1, k. ú. Černý 
Most, nově oddělené jako pozemek parc. č. 181/142 o výměře 24 m2, za cenu 25.000 Kč                          
od společnosti LIPNICKÁ REALITNÍ, s. r. o., IČO 24252786                  T: 31. 1. 2020 

 
Průběžná informace o aktuálním stavu klíčových projektů městské části Praha 14 
 
Informace k podaným podnětům na změnu územního plánu SÚ  hl.m. Prahy    
 
19. Návrhy, připomínky 
 
Ing. Jan Adámek – upozornil na reklamy KC Kardašovská, které se objevují i na 
                                        soukromých plotech a dalších nevhodných místech. Místostarostka 
                                        Mgr. Kolmanová toto bude řešit s pracovníky KC Kardašovská.  
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Soňa Tománková- vznesla dotaz týkající se rybníčku Skalka v oblasti Na Hrádku. Na tento 
                                 dotaz následně reagovala místostarostka Mgr. Kolmanová – před 14 dny 
                                 započala revitalizace této oblasti. 
 
Ing. Tomáš Novotný – vznesl dotaz ohledně dvou klíčových projektů MČ Prahy 14 
                                        1) rekonstrukce budovy radnice – dotaz zodpověděl vedoucí OI 
                                            p. Brych – MČ Praha 14 obdržela 2 nabídky, v současné době 
                                             probíhá jejich právní a technické vyhodnocení 
                                         2) lokalita Bílý kůň – dotaz zodpověděla místostarostka  
                                              Mgr. Kolmanová spolu s vedoucím OI p. Brychem – proběhlo 
                                              odtěžení navážky, budují se dva bezpečné vstupy.  
 
Bc. Miroslav Šubrt – vznesl dotaz týkající se projektu Seniorská obálka. Na dotaz následně 
                                      reagoval radní Bc. Prager- po doporučení příslušné komise by měl být 
                                      tento projekt realizován v roce 2020.  
 
Ing. Jan Adámek – vznesl dotazy ohledně možné instalace fontán na MČ Praha 14 a zelené 
                                   střechy na budově radnice. Na dotazy následně reagovala místostarostka 
                                   Mgr. Kolmanová – probíhají jednání s PVK a tipují se místa pro 
                                   vhodnou instalaci mlžítek a dále potom starosta Mgr. Vondra, který 
                                   informoval členy zastupitelstva o tom, že o projektu zelené střechy se 
                                   bude rozhodovat příští rok.  
 
Soňa Tománková – reagovala na příspěvek o lokalitě Bílý kůň a vznesla dotaz ohledně jejího 
                                  dalšího využití. Na dotaz reagovala místostarostka Mgr. Kolmanová, 
                                  která doplnila další informace – jedná se o možnosti zpřístupnění pro 
                                 občany a postupném zrekultivování lokality. 
 
Bc. Miroslav Šubrt – vznesl dotaz na místostarostu Ing. Hukala, který se týkal odpovědi na 
                                      petici za zpřehlednění přechodu pro chodce v ulici Kolbenova poblíž 
                                     objektu Kolbenova 958/27G, kterou zaslal zástupce petičního výboru 
                                     p. Radosta.  Místostarosta Ing. Hukal následně na dotaz reagoval  - 
                                     komunikace je ve vlastnictví MHMP, s jehož odborem dopravy jedná 
                                     o  změně dopravního značení a zvýšení bezpečnosti.    
 
Jiří Vyhnalík  -  vznesl dotaz ohledně zeleného pásu za stavbou společnosti CANABA. Na 
                              dotaz následně reagoval starosta Mgr. Vondra – pozemek patří soukromým 
                              majitelům, rozhraní pozemků mezi MČ Praha 14 a MČ Horní Počernice.  
 
MUDr. Rýzlová, MUDr. Mikula – zaslali na KS Mgr. Vondry žádost o možnost 
                                                             veřejného projednání současné situace týkající se 
                                                             pronájmu prostor na poliklinice Parník. Zástupci lékařů 
                                                             poté diskutovali s členy zastupitelstva o návrzích 
                                                             nových nájemních smluv a růstu nájmu. Na závěr 
                                                            diskuse se shodli zástupci lékařů na společném 
                                                            lednovém jednání s panem Maškem (člen 
                                                            představenstva a.s. SMP-14), místostarostou panem 
                                                            Zajacem a radním Bc. Pragerem, o jehož výsledcích 
                                                            bude zastupitelstvo informováno    
 
Občané Hloubětína ulice Mochovská, Poděbradská  (paní Pokorná, paní Matyášková, paní 
Zelingerová, paní Sadílková, paní Hendrychová a další) – diskutovali se členy zastupitelstva o 
možnosti zrušení plánované výstavby parkoviště. Starosta Mgr. Vondra připomněl petici 
týkající se nedostatku parkovacích míst v Hloubětíně a jednání s petenty.  
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Po obsáhlé diskusi s občany Hloubětína byl předložen návrh na zaslání jmen zástupců, kteří 
budou oprávněni jednat za občany Hloubětína. Tento návrh bude zaslán místostarostovi Ing. 
Hukalovi a následně proběhne další jednání.  
 
Luděk Černý – vznesl dotaz týkající se parkovacího domu na Černém Mostě a návrhu na 
                             parkovací zóny. Dotaz následně zodpověděl starosta Mgr. Vondra – se 
                             stavbou parkovacího domu se začne příští rok a parkovací zóny budou dále 
                             projednávány vzhledem k protestům občanů, kteří se vyslovují proti tomuto 
                             návrhu. 
  

   20. Závěr - starosta Mgr. Vondra ukončil zasedání zastupitelstva městské části Praha 14 
                       v 18. 15 hod.  

 
 
Ověřovatelé:  
 
 
Josef Kutmon                           ………………………………. 
                       
Bc. Miroslav Šubrt                    ………………………………. 
 
 
 
 
 
 

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


