
Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 20/RMČ/2020 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 na dobu 
určitou  1 rok, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů MČ Praha 14, dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 
  

II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v  č. p. 1071,                         
ul. Bří Venclíků, Praha 9 na dobu určitou 1 rok, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů 
městské části Praha 14 
   

                                 
T: 31. 3. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KT, nájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 21/RMČ/2020 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu 
určitou  1 rok, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů MČ Praha 14, dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 
  

II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + kk v  č. p. 670,                         
ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů 
městské části Praha 14 
   

                                 
T: 31. 3. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KT, nájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 22/RMČ/2020 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou                   
1 rok, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů MČ Praha 14, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení – pouze v tiskové podobě 
  

II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v  č. p. 739,                         
ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů 
městské části Praha 14 
                                   

T: 29. 2. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KT, nájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 23/RMČ/2020 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou                   
1 rok, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů MČ Praha 14, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení – pouze v tiskové podobě 
  

II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + kk v  č. p. 736,                         
ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů 
městské části Praha 14 
                                   

T: 31. 3. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KT, nájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 24/RMČ/2020 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou                   
3 měsíce, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů MČ Praha 14, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení – pouze v tiskové podobě 
  

II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + kk v  č. p. 738,                         
ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů 
městské části Praha 14 
                                   

T: 31. 3. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KT, nájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 25/RMČ/2020 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 na dobu určitou                   
1 rok, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů MČ Praha 14, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení – pouze v tiskové podobě 
  

II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v  č. p. 1133,                         
ul. Ronešova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů 
městské části Praha 14 
                                   

T: 31. 3. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KT, nájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 26/RMČ/2020 
 

k návrhu na souhlas s revokací usnesení č. 546/RMČ/2019 a souhlas s uzavřením 
nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9                         

na dobu určitou  ½ roku, tj. od 25. 9. 2019 do 24. 3. 2020 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

revokaci svého usnesení č. 546/RMČ/2019 ze dne 9. 9. 2019, které bylo přijato v tomto 
znění: ,,Rada městské části Praha 14 nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu 
bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce,                      
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  
 

II. s o u h l a s í 
 

s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685,  nám. Plk. 
Vlčka, Praha 9 na dobu určitou  ½ roku, tj. od 25. 9. 2019 do 24. 3. 2020, dle přílohy č. 
1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

 
III.   u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 
 

informovat žadatele o revokaci usnesení a o souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy                          
o nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685,  nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu určitou                      
½ roku, tj. od 25. 9. 2019 do 24. 3. 2020  
 

T: 31. 3. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KT, žadatel 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 27/RMČ/2020 
 

k návrhu na uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor                              
č. j. 06/SMP/06 ze dne 22. 2. 2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 3. 2007                              

s Českou stranou sociálně demokratickou, IČO: 00409171 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s o u h l a s í 
 

s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j. 06/SMP/06                  
ze dne 22. 2. 2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 3. 2007 s Českou stranou sociálně 
demokratickou, IČO: 00409171, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
 

II.     u k l á d á 
         Vladimíru Mitášovi, předsedovi představenstva Správa majetku Praha 14, a. s. 

 
zajistit uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č.j. 
06/SMP/06 ze dne 22. 2. 2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 3. 2007 s Českou 
stranou sociálně demokratickou, IČO: 00409171, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  
 
                                   

T: 31. 1. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Vladimír Mitáš 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., OHS, OPKČ, OŘEŠ 







Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 28/RMČ/2020 
 

k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 16  o velikosti 2 + 0                                  
v ul. Broumarská 25, Praha 9  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e  
 

prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25,                       
Praha 9 na dobu určitou od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – 
pouze v tiskové podobě  
 

II.     u k l á d á 
         Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit prodloužení podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most, s. r. o. a podnájemcem                
na užívání bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 na dobu určitou                    
od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020  
                                   

T: 24. 1. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                Bc. Michal Prager, MBA 
starosta městské části Praha 14                                                 člen Rady městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Bc. Michal Prager, MBA 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 29/RMČ/2020 
 

k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29  o velikosti 2 + 0                                  
v ul. Broumarská 25, Praha 9  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e  
 

prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25,                       
Praha 9 na dobu určitou od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – 
pouze v tiskové podobě  
 

II.     u k l á d á 
         Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit prodloužení podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most, s. r. o. a podnájemcem                
na užívání bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 na dobu určitou                    
od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021  
                                   

T: 24. 1. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                Bc. Michal Prager, MBA 
starosta městské části Praha 14                                                 člen Rady městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Bc. Michal Prager, MBA 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 30/RMČ/2020 
 

k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 19  o velikosti 1 + 0                                  
v ul. Broumarská 25, Praha 9  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e  
 

prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25,                       
Praha 9 na dobu určitou od 1. 2. 2020 do 31. 7. 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – 
pouze v tiskové podobě  
 

II.     u k l á d á 
         Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit prodloužení podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most, s. r. o. a podnájemcem                
na užívání bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 na dobu určitou                    
od 1. 2. 2020 do 31. 7. 2020  
                                   

T: 24. 1. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                Bc. Michal Prager, MBA 
starosta městské části Praha 14                                                 člen Rady městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Bc. Michal Prager, MBA 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 31/RMČ/2020 
 

k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27  o velikosti 1 + 0                                  
v ul. Broumarská 25, Praha 9  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e  
 

prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25,                       
Praha 9 na dobu určitou od 1. 2. 2020 do 31. 7. 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – 
pouze v tiskové podobě  
 

II.     u k l á d á 
         Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit prodloužení podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most, s. r. o. a podnájemcem                
na užívání bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 na dobu určitou                    
od 1. 2. 2020 do 31. 7. 2020  
                                   

T: 24. 1. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                Bc. Michal Prager, MBA 
starosta městské části Praha 14                                                 člen Rady městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Bc. Michal Prager, MBA 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 32/RMČ/2020 
 

k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 12  o velikosti 1 + 0                                  
v ul. Broumarská 1610, Praha 9  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e  
 

prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610,                       
Praha 9 na dobu určitou od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – 
pouze v tiskové podobě  
 

II.     u k l á d á 
         Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit prodloužení podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most, s. r. o. a podnájemcem                
na užívání bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 na dobu určitou                    
od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020  
                                   

T: 24. 1. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                Bc. Michal Prager, MBA 
starosta městské části Praha 14                                                 člen Rady městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Bc. Michal Prager, MBA 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 33/RMČ/2020 
 

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 10                    
o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9   

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e  
 

uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610,                       
Praha 9 na dobu určitou od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – 
pouze v tiskové podobě  
 

II.     u k l á d á 
         Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most, s. r. o. a budoucím 
podnájemcem na užívání bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9                   
na dobu určitou od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020  
                                   

T: 24. 1. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                Bc. Michal Prager, MBA 
starosta městské části Praha 14                                                 člen Rady městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Bc. Michal Prager, MBA 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 34/RMČ/2020 
 

k návrhu na prodloužení podnájemních smluv na byt č. 8 a byt č. 13 v domě č. p. 1610, 
ul. Broumarská, Praha 9 pro realizaci projektových záměrů                                             

Komunitního centra Most, z.s.   
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e  
 
 1. prodloužení podnájemní smlouvy na byt č. 13 na dobu určitou do 31. 12. 2020                       

za stávajících podmínek, tj. s podnájemným ve výši 1 Kč/m2/měsíc dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě 

 

 2. prodloužení podnájemní smlouvy na byt č. 8 na dobu určitou do 31. 12. 2020                             
s podnájemným ve výši 50% stanoveného podnájemného, tj. 40,07 Kč/m2/měsíc                       
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě 

  
II.     u k l á d á 
         Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14 

 
informovat Komunitní centrum Most, z. s. o prodloužení podnájemních smluv k bytu                    
č. 8 a č. 13 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 
                                    

T: 31. 1. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                Bc. Michal Prager, MBA 
starosta městské části Praha 14                                                 člen Rady městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Bc. Michal Prager, MBA 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 35/RMČ/2020 
 

k návrhu na vyhlášení „Programu prevence nádorového onemocnění prsu“                        
pro občany městské části Praha 14       

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e  
 

vyhlášení „Programu prevence nádorového onemocnění prsu“ pro občany městské části 
Praha 14  dle přílohy č. 1      

 
II. s v ě ř u j e 
 

Úřadu městské části Praha 14, odboru sociálních věcí a zdravotnictví pravomoc 
rozhodovat o uzavírání darovacích smluv mezi městskou částí Praha 14 a žadateli                            
o poskytnutí finančního příspěvku z „Programu prevence nádorového onemocnění prsu“ 
v max. výši 500 Kč dle přílohy č. 2, a to v souladu s ust. § 94 odst. 3 zákona                                        
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

 
III. u k l á d á 
 Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14 
 

zajistit vyhlášení „Programu prevence nádorového onemocnění prsu“ pro občany 
městské části Praha 14   

T: 1. 2. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                               Bc. Michal Prager, MBA 
starosta městské části Praha 14                                                 člen Rady městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Bc. Michal Prager, MBA 
Na vědomí:   OSVZ, OŘEŠ 



příloha č. 1 

Městská část Praha 14 
"Program prevence nádorového onemocnění prsu" 

 1. Základní informace 

Záměrem tohoto preventivního programu je podpořit prevenci nádorového onemocnění prsu 
prostřednictvím finančního příspěvku určeného na kvalifikované vyšetření prsou. Městská 
část Praha 14 se tak připojuje k preventivním aktivitám v oblasti prevence nádorových 
onemocnění. 
Příspěvek v maximální výši 500,- Kč bude poskytnut občanům s trvalým pobytem na Městské 
části Praha 14 v období od 03. 02. 2020 do 11. 12. 2020, kteří se podrobili sonografickému 
nebo mamografickému vyšetření prsou v období od 1. 1. 2020 do 11. 12. 2020. Příspěvek 
bude vyplacen po dohodě v hotovosti v pokladně úřadu nebo převodem na účet.  

2. Podmínky pro poskytnutí příspěvku 

• trvalý pobyt na území MČ Praha 14 (prokazuje se platným OP nebo cestovním pasem 
s údajem o trvalém pobytu), 

• věk od 20 do 44 let (od 45 let hradí toto vyšetření pojišťovna), 
• absolvované vyšetření musí být provedeno ve zdravotnickém zařízení na území ČR, 
• absolvované vyšetření musí být provedeno v období od 1. 1. 2020 do 11. 12. 2020, 
• o příspěvek je možné požádat pouze jednou, 
• na poskytnutí příspěvku není právní nárok. 

3. Podání žádosti 

Finanční příspěvek bude poskytnut na základě uzavřené darovací smlouvy (návrh smlouvy ke 
stažení zde nebo k dispozici u kontaktní osoby a v informační kanceláři) po předložení 
platného občanského průkazu, dokladu o absolvování a úhradě vyšetření prsou 
prostřednictvím mamografie nebo sonografie a vyplněné žádosti (žádost ke stažení na 
https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/prevence-rakoviny-prsu-v-praze-14/ nebo k 
dispozici u kontaktní osoby a v informační kanceláři). 

Kontaktní osobou pro poskytování příspěvku je pracovnice Odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14: Hana Hulinková, e-mail: 
hana.hulinkova@praha14.cz, tel. 281 005 370. 

O příspěvek lze žádat v období od 03. 02. 2020 do 11. 12. 2020, v pondělí a středu od 7:30 
do 18:00 hod. 

4. Další všeobecné podmínky 

Program bude realizován do vyčerpání finančních prostředků, nejpozději však do 11. 12. 
2020. Městská část Praha 14 si vyhrazuje právo podmínky programu změnit či program 
zrušit.  

Tyto podmínky byly schváleny usneseními Rady m. č. Praha 14 č.   /RMČ/2020 ze dne  

Přílohy: žádost o poskytnutí příspěvku, návrh darovací smlouvy 

https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/prevence-rakoviny-prsu-v-praze-14/


 
příloha č. 2 

DAROVACÍ SMLOUVA 
(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená dle ust. § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
mezi smluvními stranami: 

Dárce:    Městská část Praha 14 
se sídlem:  Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9 - Černý Most 
IČO:   00231312 
zastoupen:  Mgr. Danou Havlínovou, vedoucí OSVZ ÚMČ Praha 14 
bankovní spojení:   27-9800050998/6000 
(dále jen „Dárce“) 

a 

Obdarovaný:  ............................... (jméno, příjmení, titul) 
bytem:  ................................ (ulice, ČP, PSČ, obec) 
nar.:   ................................ (DD.MM.RRRR) 
bankovní spojení:   ................................ (dle volby Obdarovaného...) 
(dále jen „Obdarovaný“) 
(Dárce a Obdarovaný společně dále též jako „Smluvní strany“)  

I. 
1.1 Dárce se každoročně připojuje k aktivitám v oblasti prevence nádorových onemocnění. 

Pravidelně vyhlašuje program, jehož cílem je podpořit prevenci nádorového onemocnění prsu 
prostřednictvím finančního příspěvku určeného na kvalifikované vyšetření prsou.  

1.2 Finanční příspěvek, který je předmětem této Smlouvy, je Dárcem poskytován v rámci 
„Programu prevence nádorového onemocnění prsu“, jehož podmínky byly schváleny usnesením 
Rady městské části Praha 14 č. 35/RMČ/2020 ze dne 20.1.2020.  

II. 

2.1 Dárce touto Smlouvou daruje Obdarovanému jednorázový finanční dar ve výši 500,- Kč 
(slovy: pět set korun českých), určený na částečnou či úplnou úhradu sonografického či 
mamografického vyšetření prsou (dále jen „Dar“).  

2.2 Dar bude Dárcem vyplacen v hotovosti v den podpisu této Smlouvy, případně, dle volby 
Obdarovaného, bude zaslán na bankovní účet Obdarovaného uvedený v záhlaví této Smlouvy, 
a to nejpozději do 21 dnů od podpisu Smlouvy. 

2.3 Obdarovaný prohlašuje, že Dar přijímá.  

III. 

3.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.   
3.2 Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, 

zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
3.3 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, podepsanými 

oběma Smluvními stranami.  



3.4 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Dárce a jeden Obdarovaný. 
3.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.  
Dárce:       Obdarovaný: 
 
 
V Praze dne ................................    V Praze dne ................................  

 
 
 
 
 
 

..................................................   .................................................. 
          Mgr. Dana Havlínová              

     vedoucí OSVZ, ÚMČ Praha 14 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 36/RMČ/2020 
 

vyjádření městské části Praha 14 k oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona                                    
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

záměru „Recyklační středisko Průmyslová” 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s e  s e z n á m i l a 
 

s oznámením v rozsahu přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, záměru “Recyklační středisko Průmyslová“ 

II. k o n s t a t u j e, ž e 
 
 - umístění záměru na pozemcích parc. č. 2671/34, 2671/36, 2846/2 a 2846/3 k. ú. Kyje 

se od roku 2010 postupně vyvíjí od stavebního dvora, zpevněných a odstavných 
stání, přes deponii stavebních materiálů, až do dnešního využití = recyklaci 
stavebních odpadů, a to jako stavba dočasná s kapacitou 25 0001 odpadů /rok 

 - pozemky jsou podle územního plánu SÚ hlavního města Prahy nezastavitelné                                
a zařazeny do monofunkční plochy ZMK - zeleň městská a krajinná a IZ - izolační 
zeleň, které jsou součástí celoměstského systému zelena, tuto plochu ve směru V-Z 
přetíná plocha DZ - územní rezerva pro trasu vlečky 

 - lokalita leží na severozápadním okraji nerušící výroby a služeb (VN), je obklopena 
ze severní strany zemědělskou půdou a je vzdálena 400 m od nejbližší obytné 
zástavby na území Prahy 14 

 - počet jízd nákladních automobilů je v rámci již provozované činnosti uváděn                                   
v oznámení ve výši 4 250 vozidel/rok 

 
III. s o u h l a s í 
 
 -  s navýšením objemu recyklovaného stavebního odpadu po zintenzivnění práce linky 
  a jejího efektivnějšího využití na celkovou kapacitu 90 0001 odpadů/rok do roku 
2022 

 za následujících podmínek: 

 



 1. nepřekračovat finální kapacitu záměra, která je v oznámení uváděna do 90 tisíc tun 
odpadů za rok 

 2. provádět výrobní činnost pouze během denní doby: Po-Čt 7.00 až 17.00 hod;                     
Pá 7.00 až 16.00 hod; So 7.00 až 15.00 hod 

 3. zamezit dalšímu navyšování linky, která to při plném vytížení umožňuje, aby 
nedocházelo k nárůstu nákladních vozidel nad uváděných 15 300 vozidel/rok, resp.                     
30 600 jízd za rok (42/den) 

 4. nevyužívat místní komunikace II. a III. třídy na území Praze 14 pro tranzit 
nákladních vozidel dopravujících materiál stavební odpady do a z předmětného 
střediska 

 5. urychlit provedení ozelenění pro snížení nepříznivých vlivů záměru na okolí. 
Upřednostnit zastoupení stromové zeleně a geograficky původních druhů s vysokým 
koeficientem zadržení prachových částic; druhové zastoupení konzultovat s orgánem 
na ochranu životního prostředí. 

 6. používat při technologii včasné skrápění a mlžení pro eliminování prachových částic       
u třídící a drtící linky, při nakládání materiálů a u kójí s nadrcenou surovinou 

IV. n e p o ž a d u j e  
 

podrobit záměr dalšímu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů                 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

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

sdělit vyjádření MČ Praha 14 k oznámení záměru „Recyklační středisko Průmyslová“ 
odboru ochrany prostředí MHMP 
  

T: 20. 1. 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Mgr. Radek Vondra 
Na vědomí:   KS ÚÚR, OD, OŽP 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 37/RMČ/2020 
 

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě s obchodní společností                                   
D&Z spol. s r. o., Údlická č. p. 761, Praha 8 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

dodatek č. 1 k darovací smlouvě s obchodní společností D&Z spol. s r. o., Údlická                              
č. p. 761, Praha 8 

   
II. s o u h l a s í  
 

s uzavřením dodatku č. 1 k darovací smlouvě uzavřené mezi obchodní společností                        
D&Z spol. s r.o., Údlická č. p. 761, Praha 8 a městskou částí Praha 14 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 
 

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

uzavřít dodatek č. 1 k darovací smlouvě mezi městskou částí Praha 14 a obchodní 
společností D&Z spol. s r.o., Údlická č. p. 761, Praha 8 

 
T: 15. 2. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Mgr. Radek Vondra 
Na vědomí:   KS ÚÚR, OPKČ, OŘEŠ 







Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 38/RMČ/2020 
 

k návrhu na uzavření darovací smlouvy s organizací Coca-Cola HBC Česko                                   
a Slovensko, s. r. o. 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
   
I. s o u h l a s í  
 

s uzavřením darovací smlouvy s organizací Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o.       
IČ: 41189698 
 

II. u k l á d á 
 Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14  
 

zajistit uzavření darovací smlouvy s organizací Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, 
s.r.o. 

 
T: 1/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                            Mgr. Irena Kolmanová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:   KS OSPK, OPKČ, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 39/RMČ/2020 
 

k výběru zhotovitele na projektovou dokumentaci                                                             
„Revitalizace Centrálního parku Černý Most“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
   
I. s c h v a l u j e 
 

výběr zhotovitele na projektovou dokumentaci – „Revitalizace Centrálního parku Černý 
Most“ 
 

II. u k l á d á 
 Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14  
 

zajistit uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci – „Revitalizace Centrálního 
parku Černý Most“ 

 
T: 28. 2. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                            Mgr. Irena Kolmanová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:   OI, KS ÚÚR, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 40/RMČ/2020 
 

 k podání žádosti o podporu na akci „Energetická renovace Polikliniky Černý Most – 
Parník“ v rámci 121. výzvy z Operačního programu Životní prostředí 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í 
 

1. s podáním žádosti o podporu na realizaci projektu „Energetická renovace Polikliniky 
Černý Most – Parník“ v rámci 121. výzvy z Operačního programu Životní prostředí 

 
 2. se spolufinancováním způsobilých výdajů projektu „Energetická renovace 

Polikliniky Černý Most – Parník“ z rozpočtu MČ Praha 14 ve výši 70 % a s 
financováním nezpůsobilých výdajů tohoto projektu 

 
II.    u k l á d á 
         PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14 

 
zajistit včasné podání žádosti o podporu na realizaci uvedeného projektu 
prostřednictvím portálu IS KP14+         

 
  T:  3. 2. 2020 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                             PhDr. Zuzana Jelenová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 

 
 
Provede:       PhDr. Zuzana Jelenová 
Na vědomí:   OEF, OŘEŠ, OI 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 41/RMČ/2020 
 

k návrhu na změnu a doplnění spádové oblasti m. č. Praha 14 z důvodu připravované 
změny obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech 

základních škol 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í 
 

s návrhem změny spádové oblasti u Základní školy, Praha 9 - Černý Most,                       
Vybíralova 964 o žáky II. stupně s místem trvalého pobytu v m. č. Praha – Koloděje,                        
po dobu dostatečné kapacity ZŠ Vybíralova   

 
II.    u k l á d á 
         PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14 

 
 zajistit předání změny spádové oblasti u Základní školy Praha 9 - Černý Most,     
Vybíralova 964 na m. č. Praha 14 odboru školství a mládeže MHMP 
         

 
  T:  ihned 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                             PhDr. Zuzana Jelenová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 

 
 
Provede:       PhDr. Zuzana Jelenová 
Na vědomí:   OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 42/RMČ/2020 
 

 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole 
Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í 
 

s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor v Mateřské škole Obláček,  
Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874, p. Ing. Tomášovi Hoznauerovi a s uzavřením 
nájemní smlouvy   

 
II.    u k l á d á 
         PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14 

 
 seznámit Bc. Jitku Kuchařovou, ředitelku Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý 
Most, Šebelova 874, se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k výše 
uvedenému pronájmu nebytových prostor 

 
  T:  31. 1. 2020 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                             PhDr. Zuzana Jelenová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 

 
 
Provede:       PhDr. Zuzana Jelenová 
Na vědomí:   OŘEŠ, MŠ Šebelova, OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 43/RMČ/2020 
 

 k realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2020 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

vyhlášení Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2020 a jeho 
podmínky dle přílohy č. 1  
   

II.    u k l á d á 
         Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14 

 
 zajistit informování základních škol o podmínkách Programu podpory adaptačních 
výjezdů na základních školách 2020 

 
  T:  1. 2. 2020 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                      Jaromír Krátký 
starosta městské části Praha 14                                                 člen Rady městské části Praha 
14 
 

 
 
Provede:       Jaromír Krátký 
Na vědomí:   OSVZ, OŘEŠ 



příloha č. 1 

"Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2020” 

1. Základní informace 

Záměrem tohoto programu je podpora základních škol na území Městské části Praha 14 
v realizaci adaptačních výjezdů uskutečněných mimo školu. Podporovány budou aktivity 
realizované pro nově vzniklé třídní kolektivy 6. ročníků ZŠ, které budou uskutečněny na 
počátku školního roku 2020/2021 v měsících září až listopad. Naším cílem je posílit realizaci 
tématicky orientovaných výjezdů, které kladou důraz na práci s třídou z hlediska 
sebepoznávání a zlepšování vztahů v třídních kolektivech.  

Finančně budou podpořeny školy, které v období od 1. 4. 2020 do 27. 11. 2020 předloží 
žádost o poskytnutí finančního příspěvku určeného na realizaci adaptačního výjezdu a splní 
následující podmínky.  

2. Podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku 

• žadatelem je základní škola, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 14,  

• adaptační výjezd realizuje základní škola pro nově vzniklý třídní kolektiv žáků 6. ročníků, 

• adaptační výjezd se uskuteční v rozmezí 1. září až 30. listopadu 2020,  

• adaptačního výjezdu se aktivně účastní třídní učitel,  

• v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci adaptačního výjezdu jsou 
uvedeny základní formální náležitosti: identifikační údaje školy, statutární zástupce, 
kontaktní adresa, IČO, garant/osoba odpovídající za realizaci výjezdu, 

• v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci adaptačního výjezdu jsou 
uvedeny základní údaje o realizaci adaptačního výjezdu: název aktivity, termín 
pobytu, místo pobytu, počet dnů, počet tříd, stručná charakteristika výjezdu, celkové 
náklady na realizaci včetně rozpočtu jednotlivých položek, výše požadované finanční 
částky po MČ Praha 14, 

• v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci adaptačního výjezdu je/jsou uveden/y 
dodavatel/é1 požadovaných služeb nezbytných pro zajištění výše uvedeného výjezdu, 

• maximální výše finančního příspěvku na realizaci adaptačního výjezdu činí 12.000,- Kč/1 
třída, 

• maximální počet žádostí o poskytnutí finančního příspěvku určeného na realizaci adaptačního 
výjezdu není stanoven, 

• na poskytnutí finanční podpory není právní nárok.  

 

 

 

 

Příspěvek nelze požadovat a použít zejména na: 
                                                
1 Finanční příspěvek lze poskytnout na nákup služeb max. u dvou dodavatelů. Tj. příspěvek lze uplatnit např. na 
úhradu nákladů na dopravu a úhradu nákladů na ubytování. Za předpokladu, že úhrada těchto nákladů nebude 
ze strany MČ pokryta v celé výši (přesáhne částku 12.000,- Kč/1 třída), zbývající částka bude spoluúčastí školy a 
bude hrazena z jejích vlastních zdrojů.   



• režii (tj. energii, topení, vodu, opravy a údržbu, pohonné hmoty) 

• investice 

• nákup či opravu prostředků výpočetní ani jiné techniky či spotřební elektroniky  

• reprezentaci (tzn. pohoštění, dary a obdobná plnění) 

• zahraniční cestovné a úhradu cestovních náhrad nad rámec zákona č.262/2006 Sb., zákoník 
práce 

• platy zaměstnanců; mohou být hrazeny pouze ostatní platby za provedenou práci 

• provedení auditu, na pokuty a sankce 

• úhrady telekomunikací (úhrady služeb včetně nákupu telefonních karet) 

• úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku 

• školy v přírodě a školní výlety 

• odměnu za vypracování žádosti/projektu 

• nespecifikované výdaje 

3. Podání žádosti 

Finanční příspěvek na realizaci adaptačního výjezdu bude škole zprostředkován na 
základě předložené žádosti v závazné formě (žádost ke stažení na www.praha14.cz 
nebo k dispozici u kontaktní osoby).  

Žádost je nutné jasně označit: "Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 
2020” a zaslat (1x v písemné, 1x v elektronické podobě) na Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14. Žádosti lze podávat v období od 1. 4. 2020 do 
27. 11. 2020. 

Kontaktní osobou pro podávání žádostí je pracovnice Odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14: Mgr. Veronika Havlíčková, e-mail: 
veronika.havlickova@praha14.cz, tel. 281 005 450. 

4. Evidence a způsob poskytnutí finanční podpory 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 žádosti přijme a zaeviduje. 
Administraci a posouzení žádostí zajišťuje koordinátorka prevence rizikového chování, která ke každé 
žádosti doloží stanovisko a žádost doporučí/nedoporučí ke schválení.  

Kritéria hodnocení žádostí: 

- posouzení formálních náležitostí 

- dodržení stanovených limitů a podmínek 

O schválení žádosti a výši poskytnutého finančního příspěvku na realizaci adaptačního výjezdu 
rozhoduje vedoucí OSVZ. Žadatel bude nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí žádosti vyrozuměn o 
schválení (popř. zamítnutí). 

 

5. Popis poskytnutí finančního příspěvku na realizaci adaptačních výjezdů 

Na základě schválené žádosti bude žadateli financován adaptační výjezd dle požadavků uvedených 
v žádosti. Zprostředkování služeb a komunikaci s dodavatelem zajišťuje protidrogová koordinátorka 
(vyhotovení objednávky, příjemce faktur). 

http://www.praha14.cz/


Po ukončení realizace adaptačního výjezdu zašle dodavatel služeb fakturu, a to nejpozději do 15 dnů 
ode dne ukončení adaptačního výjezdu. 

Po ukončení realizace adaptačního výjezdu zašle žadatel/škola zprávu o realizaci adaptačního 
výjezdu v závazné formě (formulář ke stažení na www.praha14.cz nebo k dispozici u kontaktní 
osoby), a to nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení adaptačního výjezdu. 

6. Další všeobecné podmínky 

Celková částka vyčleněná na "Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2020” činí 
160.000,- Kč. Výše finanční podpory může být s ohledem na zůstatek finančních prostředků snížena 
rozhodnutím vedoucího OSVZ.  

Program podpory bude realizován do vyčerpání finančních prostředků, nejpozději však do 
27. 11. 2020.  

Městská část Praha 14 si vyhrazuje právo podmínky projektu změnit či projekt zrušit.  

Tyto podmínky byly schváleny usnesením Rady m. č. Praha 14 č. 43/RMČ/2020 ze dne 
20.1.2020. 

 

 

Přílohy:  

Žádost o finanční podporu na realizaci adaptačního výjezdu 

Zpráva o realizaci adaptačního výjezdu mimo školu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.praha14.cz/


Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 44/RMČ/2020 
 

k vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2020 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2020 dle 
přílohy č. 1 
    

II.    u k l á d á 
         Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14 

 
 zajistit informování základních škol o podmínkách Projektu podpory intervenčních 
programů na základních školách 2020 
 

 
  T:  1. 2. 2020 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                      Jaromír Krátký 
starosta městské části Praha 14                                                 člen Rady městské části Praha 
14 
 

 
 
Provede:       Jaromír Krátký 
Na vědomí:   OSVZ, OŘEŠ 



příloha č. 1 

"Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2020” 

 

1. Základní informace 

Záměrem tohoto projektu je podpořit realizaci intervenčních programů na základních 
školách, a to v návaznosti na probíhající programy primární prevence rizikového chování. 
Projekt podpory intervenčních programů na základních školách je realizován od r. 2012 a je 
vhodným doplňkem všeobecné primární prevence, neboť pružně reaguje na potřebu 
pracovat s třídními kolektivy v situacích, které nelze pokrýt v rámci dlouhodobého programu 
primární prevence.  

Naším cílem je podílet se spolu s učiteli na řešení problematických situací ve třídách, 
předcházet vzniku sociálně rizikových jevů, zvyšovat pozitivní klima v třídních kolektivech a 
rozvíjet schopnost dětí navazovat přátelské vztahy s vrstevníky.  

Městská část Praha 14 prostřednictvím tohoto projektu při splnění stanovených podmínek 
podporuje a financuje realizaci intervenčních programů na základních školách zřizovaných 
MČ Praha 14. Intervenční programy jsou určené třídním kolektivům, důraz je kladen na práci 
se třídou jako částí systému školní instituce a na spolupráci s pedagogy.  

Podpořeny budou tyto aktivity a programy: 

• selektivní prevence, která je zaměřena na žáky, u nichž jsou ve zvýšené míře 
přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování, tj. jsou 
více ohrožené (např. zvýšeně vystavené působení rizikových faktorů) než jiné 
skupiny populace.  

• indikovaná prevence, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, které jsou 
vystavené působení výrazně rizikových faktorů, případně u kterých se již vyskytly 
projevy rizikového chování. Snahou je podchytit problém co nejdříve, správně 
posoudit a vyhodnotit potřebnost specifických intervencí a neprodleně tyto intervence 
zahájit. 

Finančně budou podpořeny školy (intervenční program bude zprostředkován a financován 
školám), které v období od 27. 1. 2020 do 27. 11. 2020 předloží řádně vyplněnou žádost a 
splní následující podmínky.  

2. Podmínky pro poskytnutí (uhrazení nákladů na realizaci intervenčního programu) 

• žadatelem je základní škola, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 14,  
• intervenční program realizuje certifikovaná organizace (výběr dodavatele/realizátora 

intervenčního programu navrhuje škola), 
• v žádosti o financování intervenčního programu musí být řádně popsána indikace problému 

(písemné stanovisko třídního učitele či školního metodika prevence)  
• v žádosti o financování intervenčního programu musí být řádně popsány náklady na jeho 

realizaci, lze financovat pouze náklady spojené s přímou realizací intervenčního programu ve 
třídě, tj. náklady na lektorné a náklady na pomůcky do výše 500,- Kč na 1 program, 

• realizace intervenčního programu musí proběhnout nejpozději do 27. 11. 2020 
(dodavatel/realizátor intervenčního programu odevzdá fakturu včetně závěrečné zprávy o 
realizaci intervenčního programu nejpozději do 03. 12. 2020), 

• maximální výše finanční podpory na jeden intervenční program činí 10.000,- Kč, 
• na poskytnutí finanční podpory není právní nárok.  



3. Podání žádosti 

Intervenční programy budou základním školám zprostředkovány a financovány na 
základě předložené žádosti v závazné formě (žádost ke stažení na www.praha14.cz 
nebo k dispozici u kontaktní osoby).  

Žádost je nutné jasně označit: „Intervenční program 2020“ a zaslat (1x v písemné, 1x 
v elektronické podobě) na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 
14. Žádosti lze podávat v období od 27. 1. 2020 do 27. 11. 2020. 

Škola může podat v rámci kalendářního roku více žádostí. 

Kontaktní osobou pro podávání žádostí je pracovnice Odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14: Mgr. Veronika Havlíčková, e-mail: 
veronika.havlickova@praha14.cz, tel. 281 005 450. 

4. Evidence a popis hodnocení žádostí 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 žádosti přijme a zaeviduje. 
Administraci a posouzení žádostí zajišťuje koordinátorka prevence rizikového chování, která ke každé 
žádosti doloží stanovisko dle následujících hodnotících kritérií a žádost doporučí/nedoporučí ke 
schválení.  

Kritéria hodnocení žádostí: 
- posouzení formálních náležitostí 
- odborné posouzení žádosti (potřebnost intervenčního programu) 
- dodržení stanovených limitů a podmínek 

O schválení žádosti a poskytnutí finanční podpory na realizaci intervenčního programu rozhoduje 
vedoucí OSVZ. Žadatel bude nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí žádosti vyrozuměn o schválení, 
popř. zamítnutí. 

5. Popis poskytnutí finanční podpory na realizaci intervenčních programů 

Na základě schválené žádosti bude žadateli zprostředkován a financován intervenční program 
v požadovaném rozsahu dle formy uvedené v žádosti. Zprostředkování intervenčního programu a 
komunikaci s dodavatelem zajišťuje koordinátorka prevence rizikového chování (vyhotovení 
objednávky intervenčního programu, příjem faktur). Po ukončení realizace intervenčního programu 
zašle dodavatel/realizátor programu fakturu, a to nejpozději do 20 dnů od ukončení programu. 
K faktuře bude doložena zpráva o realizaci programu, jejíž součástí bude i stanovisko školy.  

Zpráva o realizaci intervenčního programu bude předložena v závazné formě (formulář ke 
stažení na www.praha14.cz nebo k dispozici u kontaktní osoby). 

Faktura bude proplacena za splnění/doložení výše uvedených náležitostí. 

6. Další všeobecné podmínky 

Celková částka vyčleněná na podporu intervenčních programů činí 40.000,- Kč. 

Projekt bude realizován do vyčerpání finančních prostředků, nejpozději však do 27. 11. 2020.  

Městská část Praha 14 si vyhrazuje právo podmínky projektu změnit či projekt zrušit.  

Tyto podmínky byly schváleny usnesením Rady MČ Praha 14 č. 44/RMČ/2020 ze dne: 20.1.2020 

 

http://www.praha14.cz/
http://www.praha14.cz/


Přílohy:  

Žádost o zprostředkování a financování intervenčního programu. 

Zpráva o realizaci intervenčního programu (1 x škola, 1x realizátor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 45/RMČ/2020 
 

 k výběru nájemce kavárny v parku v Pilské 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
  

vyhodnocení výběru zájemce k záměru pronajmout kavárnu v parku Pilská ze dne 
2. 1. 2020 

 
II. r o z h o d l a  
 

na základě doporučení výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podala 
pí Kateřina Metelková, IČO 67789731 
 

III.    u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 

 
 1. zajistit informování vítězného  i ostatních uchazečů o rozhodnutí o výběru nájemce 

kavárny  
                                  T: 31. 1. 2020 

 
 2. uzavření nájemní smlouvy na pronájem kavárny v parku v Pilské s vybraným 

uchazečem 
T: 29. 2. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 46/RMČ/2020 
 

 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu části 
pozemku parc. č. 221/684, k. ú. Černý Most 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í  
 

s pronájmem části pozemku parc. č. 221/684, k. ú. Černý Most o výměře cca 4m² pro 
společnost DUHA, z.ú. 

 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 

 
 zajistit odeslání rozhodnutí Rady MČ Praha 14, odboru hospodaření s majetkem MHMP 
  
 

T: 30. 1. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 47/RMČ/2020 
 

 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko ke směně pozemků 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í  
 

s navrhovanou směnou pozemků dle žádosti a tabulky pro získání ucelené plochy na 
stavbu komunitního centra a kostela za předpokladu, že do směny budou zahrnuty části 
pozemků parc. č. 2574/143, k. ú. Kyje a parc. č. 2575/68, k. ú. Kyje  
 

II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 

 
   zajistit odeslání rozhodnutí Rady MČ Praha 14, odboru hospodaření s majetkem 
MHMP 
 
  

T: 30. 1. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 48/RMČ/2020 
 

 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 1072/84, parc. č. 1072/85,                      
parc. č. 1072/172, k. ú. Hloubětín 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í  
 

s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemků parc. č. 1072/84, parc. č. 1072/85, 
parc. č. 1072/172 zapsané jako ostatní plocha, katastrální území Hloubětín, mezi 
městskou částí Praha 14 a Společenstvím vlastníků DUAL Zelenečská 125 a 126 

 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření smlouvy o nájmu části pozemků parc. č. 1072/84, parc. č. 1072/85,                   
parc. č. 1072/172 zapsané jako ostatní plocha, katastrální území Hloubětín                                         
se Společenstvím vlastníků DUAL Zelenečská 125 a 126 

 
T: 31. 3. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 49/RMČ/2020 
 

 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/84,                         
parc. č. 1072/85, parc. č. 1072/172, k.ú. Hloubětín 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. d o p o r u č u j e 
 Zastupitelstvu městské části Praha 14 

 
návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/84, 
parc. č. 1072/85, parc. č. 1072/172 zapsané jako ostatní plocha, k. ú. Hloubětín,                             
se Společenstvím vlastníků DUAL Zelenečská 125 a 126 

 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 
  
 předložit návrh uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na část pozemků parc. č. 1072/84, 

parc. č. 1072/85, parc. č. 1072/172 zapsané jako ostatní plocha, katastrální území 
Hloubětín, na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 

 
T: 31. 3. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 1. 2020 
 

č. 50/RMČ/2020 
 

 k zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytu č. 531/6, k. ú. Hloubětín,                           
ul. Mochovská 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í  
 

s uzavřením dohody o bezúplatném zrušení věcného břemene užívání úkrytu v budově 
č. p. 531 s  vlastníkem bytu č. 531/6, k. ú. Hloubětín, ul. Mochovská  

 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření dohody o bezúplatném zrušení věcného břemene užívání úkrytu 
v budově č. p. 531 s vlastníkem bytu č. 531/6, k. ú. Hloubětín, ul. Mochovská 

  
 

T: 15. 3. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 
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	"Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2020”

	1. Základní informace
	Záměrem tohoto programu je podpora základních škol na území Městské části Praha 14 v realizaci adaptačních výjezdů uskutečněných mimo školu. Podporovány budou aktivity realizované pro nově vzniklé třídní kolektivy 6. ročníků ZŠ, které budou uskutečněn...
	Finančně budou podpořeny školy, které v období od 1. 4. 2020 do 27. 11. 2020 předloží žádost o poskytnutí finančního příspěvku určeného na realizaci adaptačního výjezdu a splní následující podmínky.
	2. Podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku
	3. Podání žádosti
	4. Evidence a způsob poskytnutí finanční podpory
	5. Popis poskytnutí finančního příspěvku na realizaci adaptačních výjezdů
	6. Další všeobecné podmínky
	Městská část Praha 14
	U s n e s e n í
	Rada městské části Praha 14
	"Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2020”

	1. Základní informace
	Záměrem tohoto projektu je podpořit realizaci intervenčních programů na základních školách, a to v návaznosti na probíhající programy primární prevence rizikového chování. Projekt podpory intervenčních programů na základních školách je realizován od r...
	Naším cílem je podílet se spolu s učiteli na řešení problematických situací ve třídách, předcházet vzniku sociálně rizikových jevů, zvyšovat pozitivní klima v třídních kolektivech a rozvíjet schopnost dětí navazovat přátelské vztahy s vrstevníky.
	Městská část Praha 14 prostřednictvím tohoto projektu při splnění stanovených podmínek podporuje a financuje realizaci intervenčních programů na základních školách zřizovaných MČ Praha 14. Intervenční programy jsou určené třídním kolektivům, důraz je ...
	selektivní prevence, která je zaměřena na žáky, u nichž jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování, tj. jsou více ohrožené (např. zvýšeně vystavené působení rizikových faktorů) než jiné skupiny po...
	indikovaná prevence, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, které jsou vystavené působení výrazně rizikových faktorů, případně u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování. Snahou je podchytit problém co nejdříve, správně posoudit a vyhod...
	Finančně budou podpořeny školy (intervenční program bude zprostředkován a financován školám), které v období od 27. 1. 2020 do 27. 11. 2020 předloží řádně vyplněnou žádost a splní následující podmínky.
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