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ZÁPIS 
 

z 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 15. 12. 2020  
od 15.00 hodin v „KD Kyje Šimanovská 47, Praha 9“ 

_________________________________________________________________________ 
 

Přítomni:           28  - dle prezenční listiny 
 
Omluveni:          Vladimír Diviš, Ing. Miroslav Froněk, Bc. Miroslav Šubrt 
                              
                             MUDr. Kateřina Pavlíčková (příchod v 15.05),  Ing. Tomáš Novotný 
                             (příchod v 15.15), Soňa Tománková (příchod v 15.15)                 
 
Ověřovatelé:      Josef Kutmon, Ing. Karel Med 
 
Zapisovatelka:   Kateřina Hladíková 
 
1. Z a h á j e n í 
 
Starosta Mgr. Radek Vondra zahájil v 15. 00 hod 9. 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 8. zasedání zastupitelstva 
byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře tajemníka.  
 
Poté starosta Mgr. Vondra členy zastupitelstva informoval o vstupu člena zastupitelstva Ing. 
Paláta do klubu ODS.  
 
Následně starosta Mgr. Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z 
tohoto zasedání. 
 
Navrženi byli:   Josef Kutmon, Ing. Karel Med      
 
Hlasování: 
 
pro:                               25 
proti:                              0 
zdržel se:                       0 
nepřítomni:                    6 
 
Ověřovatelé zápisu z  9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni. 
 
Poté starosta Mgr. Vondra přednesl návrh programu 9. zasedání zastupitelstva.  
 
Návrh  programu:  
 
1. Zahájení, volba návrhového a volebního výboru 
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2. Návrh k vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 
 
3. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
4. Návrh k přijetí Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 14 (na stůl) 
 
5. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14 v souladu s ust. § 89, 
     odst.1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě raze, ve znění 
     pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
 
6. Návrh ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2020 a k Plánu 
     kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2021 
 
7. Návrh k místní Agendě 21  
 
8. Návrh k Akčnímu plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2021-2022 
 
9. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti 
     městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2020 
 
10. Návrh – IV. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 
 
11. Návrh 2. úpravy finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 
      2020 
 
12. Návrh – Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské Praha 14 na rok 
      2021 
 
12a. Návrh k žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci od hl. m. Prahy 
 
13. Návrh vyjádření městské části Praha 14 k Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje 
      hl. m. Prahy  
 
14. Návrh na 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.  
 
15. Návrh k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na roky 2021-2022 
       v oblasti sociálních služeb 
 
15a. Návrh k aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MČ 
         Praha 14 na období 2021-2024 
 
16. Návrh k dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, 
       Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006, IČO: 61386898 
 
17. Návrh na schválení koupě 100% podílu ve společnosti s ručením omezeným SP 
       Černý Most 
 
18. Návrh na schválení soupisu bytů v SVJ k „doprivatizaci“ a schválení dalšího postupu  
 
19. Návrh na schválení postupu při privatizaci bytů převodem domů do vlastnictví 
       bytového družstva 
 
20. Návrh na spolupráci v oblasti družstevního bydlení 



 3 

 
 
21. Návrh k dalšímu postupu k využití pozemků při ulici Broumarská 
 
22. Návrh  k uzavření kupní smlouvy na části pozemků parc.č. 2662/1 a parc.č. 2662/2, 
       k.ú. Kyje  
 
23. Návrh ke směně části pozemku parc.č. 825/1 za část pozemku parc.č. 825/8, vše v k.ú. 
      Hloubětín při ulici Na Obrátce 
 
24. Návrh k uzavření darovací smlouvy na pozemek 1389/1, k.ú. Hloubětín 
         s vybudovanými komunikacemi  
 
25. Návrh k uzavření kupní smlouvy pro prodej části pozemku parc.č. 21/5, k.ú. Kyje, o 
       výměře 2m2 , zastavěného budovou garáže 
 
25a. Návrh k Memorandu ve věci regulace provozování hazardních her na území 
         hl.m.Prahy    
 
26. Návrhy, připomínky 
  
27. Závěr  
 
Průběžná informace o aktuálním stavu klíčových projektů MČ Praha 14 
 
Průběžná zpráva o stavu projektu „Biotop Kyje“ 
   
Starosta Mgr. dále upozornil na předložení materiálu č. 4, který byl předložen na stůl, požádal 
o zařazení materiálu 12a – Návrh k žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci od hl. m. 
Prahy a na závěr upozornil na formální přepracování materiálu 25. Místostarosta pan Zajac 
poté předložil protinávrh programu, ve kterém požádal o zařazení materiálu č. 25a – Návrh 
k Memorandu ve věci regulace provozování hazardních her na území hl.m.Prahy.    
 
O tomto protinávrhu dal starosta Mgr. Vondra hlasovat. 
 
Hlasování:   
 
pro:                                           18                                     
proti:                                          0 
zdržel se:                                   7 
nepřítomen:                               6 
 
Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 s doplněním navrhovaných 
bodů byl schválen. 
 

   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 50/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 program 9. 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 
Koplíkovou, vedoucí OPKČ. 
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Navrženi byli:    Ing. Jan Adámek, Jaroslav Verner, Bc. Petr Vítů     
 
Hlasování:   
 
pro:                                   23 
proti:                                 0 
zdržel se:                          2 
nepřítomen:                      6 
 
Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni. 
Starosta  Mgr. Vondra  poté požádal členy návrhového a volebního výboru, aby si zvolili ze 
svého středu  předsedu. Předsedou návrhového a volebního výboru byl zvolen Jaroslav 
Verner. 
 
2. Návrh k vzdání se funkce přísedící 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. 51/ZMČ/2020 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 1, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení 

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

oznámit Obvodnímu soudu pro Prahu 9, že Zastupitelstvo městské části Praha 14 vzalo 
na vědomí vzdání se funkce přísedící pro Obvodní soud pro Prahu 9, jmenované 
v příloze usnesení                                                                                        T: 30. 12. 2020 

 
3. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
Materiál uvedl starosta Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, 
který vznesl dotaz ohledně bodu č. 49 – komplexní bytová výstavba ČM II. Na dotaz následně 
reagoval starosta Mgr. Vondra – v současné době je výstavba zastavena, část bytů bude 
přidělena městskému investorovi, byty budou v majetku hl. m. Prahy, v řešení budou i 
nebytové prostory (lékařské ordinace apod.). Dále člen zastupitelstva pan Verner požádal o 
doplnění usnesení – dle přílohy č. 1. S tímto návrhem předkladatel materiálu Mgr. Vondra 
souhlasil a poté dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
 
Hlasování:   
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   pro:                                     28      
   proti:                                    0           
   zdržel se:                             0      
   nepřítomen:                         3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 52/ZMČ/2020 

I. b e r e  n a  v ě d o m í    
 
informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení  

 
4. Návrh k přijetí Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 14 (na stůl) 
Materiál uvedl starosta Mgr. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. 
Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 53/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 
 

 jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
s účinností od 1. 1. 2021 

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

zajistit vydání jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy                    
č. 1 tohoto usnesení                                                                                     T: 31. 12. 2020  

 
5. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14 v souladu s ust. § 89, 
     odst.1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě raze, ve znění 
     pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
Materiál uvedl starosta Mgr. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. 
Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                     28      
   proti:                                    0           
   zdržel se:                             0      
   nepřítomen:                         3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 54/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 
 

poskytnutí mimořádné odměny v souladu s ust. § 89, odst. 1, písm. o) a § 57 zákona 
následujícím členům ZMČ Praha 14: 

 - MUDr. Janu Kaufmanovi ve výši 8.562  Kč 
 - Jaroslavovi Vernerovi ve výši 8.562  Kč 
 - MUDr. Kateřině Pavlíčkové ve výši 8.562  Kč 
 - Ing. Miroslavovi Froňkovi ve výši 8.562  Kč 
 

kdy důvodem poskytnutí mimořádné odměny je skutečnost, že výše jmenovaní plnili 
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. 1. 2020 dosud 
 

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

zajistit vyplacení mimořádných odměn                                                      T: 31. 12. 2020 
 
6. Návrh ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2020 a k Plánu 
     kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2021 
Materiál uvedl předseda KV ZMČ Prahy 14 Ing. Adámek. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva pan Verner, který požádal o formální úpravu usnesení – dle přílohy č. 1 a 2. 
Dále v diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotaz ohledně bodu č. 7 – 
kontrola uzavírání dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti v podmínkách ÚMČ 
Praha 14. Dotaz následně zodpověděl předseda KV ZMČ Prahy 14 Ing. Adámek – je 
uzavřené velké množství dohod, vše je však možné dohledat a informaci předat. Poté již 
v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 55/ZMČ/2020 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2020 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

 
II. s c h v a l u j e 

 
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ  Praha 14 na rok 2021 dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení 
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III. u k l á d á 
 Ing. Janu Adámkovi, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 
 

zajistit plnění plánu kontrolní činnosti KV ZMČ Praha 14 na rok 2021        T: průběžně 
 
7. Návrh k místní Agendě 21  
Materiál uvedla místostarostka městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová. V diskusi 
vystoupil člen zastupitelstva MUDr. Kaufman, který vznesl dotaz týkající se vlakových 
zastávek na území MČ Praha 14. Dotaz následně zodpověděl místostarosta pro dopravu Ing. 
Hukal – příprava výstavby několika vlakových zastávek (Rajská zahrada, Jahodnice, 
Hostavice, Jiráskova čtvrť, dále se uvažuje o výstavbě vlakové zastávky Praha – Černý Most).  
Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                     21       
   proti:                                   0           
   zdržel se:                            7      
   nepřítomen:                        3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 56/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 Výroční zprávu MA21 za rok 2020 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 2021 
                                                                                                                              T: 31. 12. 2021 
 
8. Návrh k Akčnímu plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2021-2022 
Materiál uvedla místostarostka městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová. V diskusi 
vystoupil člen zastupitelstva Ing. Liška, který vznesl dotaz ohledně závaznosti Akčního plánu 
a jeho financování. Dotaz následně zodpověděla místostarostka Mgr. Kolmanová -  AP je 
vázán na finanční prostředky MČ Praha 14, všechny body proto nemusí být naplněny. Dále 
v diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotaz týkající se snížení 
dopravního zatížení na hlavních tepnách. Na tento dotaz reagoval místostarosta Ing. Hukal, 
který zmínil zkapacitnění dostavby 510, 511 a popularizaci dalších druhů dopravy 
(cyklodoprava + železnice). Na další dotaz vznesený Ing. Adámkem ohledně využití možností 
zelených střech reagoval starosta Mgr. Vondra, který poukázal na špatný technický stav 
střechy ÚMČ a s tím spojené vysoké finanční náklady a dále informoval členy zastupitelstva 
o přidělení dotací na zelené střechy ZŠ na Praze 14 a možnost podání dalších žádostí.  
Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                      21     
   proti:                                     0           
   zdržel se:                              7      
   nepřítomen:                          3 
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   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 57/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
Akční plán rozvoje městské části Praha 14 na období 2021 - 2022 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 
 

9. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti 
     městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2020 
Materiál uvedl starosta Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. 
Adámek, který vznesl dotaz ohledně konečného stavu rozpočtu. Na dotaz následně reagoval 
starosta Mgr. Vondra – převod na příští rok, tak aby byly pokryty veškeré výdaje, stav příjmů 
není stejný vzhledem k tomu, že MČ neprodala žádný svůj majetek.  
Dále v diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, který k tomuto materiálu vznesl několik 
dotazů: 
1) pokrytí nákladů v souvislosti s pandemií – starosta Mgr. Vondra zodpověděl ( MHMP 
     pokryl ) 
2) odbor dopravy – investice na silnice + jejich stav. Dotaz zodpověděl místostarosta pro 
     dopravu Ing. Hukal – průběžně se provádí úpravy, některé komunikace vlastní TSK, 
     v Hloubětíně se plánuje přípravný projekt na opravu komunikací 
3) čerpání finančních prostředků příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní – dotaz 
      zodpověděla místostarostka PhDr. Jelenová – vysvětlila náklady na provoz budov a 
      využití finančních prostředků záměnou zdrojů na MČ Praha 14 
4) optimalizace procesu úřadu – vysvětlení podal starosta Mgr. Vondra – tvorba strategických 
     dokumentů např. Akční plán, Klimatický plán  apod.  
5) výše čerpání finančních prostředků na podporu integrace cizinců – zodpověděla vedoucí 
     OSVZ Mgr. Havlínová – utlumené aktivity a volnočasové aktivity v neziskových 
     organizacích v souvislosti s pandemií  
6) implementace soc. bydlení – zodpověděla vedoucí OSVZ Mgr. Havlínová – dle koncepce, 
    která je k nahlédnutí na stránkách ÚMČ Prahy 14, Ing. Medovi bude zaslána 
Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 58/ZMČ/2020 
 
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 2020 
         
  příjmy                                                                                 394.054,82 tis.  Kč 
          výdaje                                                                                 314.934,60 tis.  Kč 
          z toho: 
          kapitálové                                                                             43.609,44 tis.  Kč 
          běžné                                                                                  271.325,16  tis. Kč 
          financování                                                                           79.120,22 tis.  Kč 
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 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3.  čtvrtletí 

roku 2020 s hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 12.116 tis. Kč      
 
10. Návrh – IV. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 
Materiál uvedl starosta Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, 
který vznesl dotaz ohledně finančních prostředků na znalostní centrum. Na dotaz poté 
reagoval starosta Mgr. Vondra – nad rámec projektu MČ nevydala žádné jiné finanční 
prostředky. Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke 
hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                     21      
   proti:                                   0           
   zdržel se:                             7      
   nepřítomen:                         3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 59/ZMČ/2020 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
 15., 16., 17., 18., 19. a 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020      
 
11. Návrh 2. úpravy finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 
      2020 
Materiál uvedl starosta Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, 
který vznesl dotaz ohledně metodiky na budovu polikliniky Gen. Janouška. Dotaz poté 
zodpověděl místostarosta pan Zajac – vzhledem k tomu, že v budoucnu se nepočítá s žádnými 
velkými opravami, je daná investice a proto není žádná metodika potřeba. Dále již v diskusi 
nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                     21      
   proti:                                   0           
   zdržel se:                             7      
   nepřítomen:                         3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 60/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2020                      
dle přílohy č. 1 
 

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

zabezpečit realizaci tohoto usnesení                                                           T: 31. 12. 2020 
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12. Návrh – Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské Praha 14 na rok 
      2021 
Materiál uvedl starosta Mgr. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. 
Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                     21      
   proti:                                   0           
   zdržel se:                             7      
   nepřítomen:                         3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 61/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 1.  návrh Pravidel pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části                   

Praha 14 na rok 2021 dle přílohy č. 1 
 2.  návrh rozpočtového provizoria městské části Praha 14 na rok 2021 dle přílohy č. 2 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

1. zabezpečit realizaci tohoto usnesení 
 
2. po schválení státního rozpočtu na rok 2021 předložit Zastupitelstvu městské části 

Praha 14 návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021 
 

12a. Návrh k žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci od hl. m. Prahy 
Materiál uvedl starosta Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. 
Adámek, který vznesl dotaz ohledně formy privatizace. Starosta Mgr. Vondra odkázal na další 
materiály, které se privatizace týkají a dále zodpověděl dotaz člena zastupitelstva Ing. Lišky 
týkající se realizace investičních akcí ze získaných finančních prostředků (v rámci 
schvalování rozpočtu budou realizovány investiční akce tak, aby MČ Praha 14 zůstala 
finanční rezerva). Na závěr diskuse členka zastupitelstva paní Tománková shrnula poskytnuté 
informace a vyžádala si přehled, k čemu budou finanční prostředky použity. Na tento podnět 
reagoval starosta Mgr. Vondra, který přislíbil průběžná jednání o rozpočtu.  Poté již v diskusi 
nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 62/ZMČ/2020 
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I. s c h v a l u j e 
 

jednání o podmínkách a podání žádosti hlavnímu městu Praha o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci do výše 250.000 tis. Kč z finančních prostředků hlavního města 
Prahy za účelem předfinancování investičních akcí realizovaných městskou částí Praha 
14 a za účelem částečného krytí záporného provozního salda rozpočtu městské části                       
Praha 14, se splatností v deseti ročních splátkách, počínaje první splátkou v roce 2022,                  
s možností dřívějšího splacení návratné finanční výpomoci 
 

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

dojednat podmínky poskytnutí návratné finanční výpomoci a odeslat žádost o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci příslušným orgánům hlavního města Prahy 

                                                                                                                                T: 18. 1. 2021 
 
13. Návrh vyjádření městské části Praha 14 k Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje 
      hl. m. Prahy  
Materiál uvedl starosta Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. 
Novotný, který se vyjádřil ke stávajícímu stavu a vznesl návrh na zpracování územní studie 
pro oblast Hutí. Na tento podnět reagoval starosta Mgr. Vondra, který poskytl další informace. 
Členka zastupitelstva paní Tománková navázala na příspěvek Ing. Novotného a dále navrhla, 
zda by bylo možné hlasovat po jednotlivých bodech usnesení. Starosta Mgr. Vondra vyzval 
paní Tománkovou, aby podala protinávrh usnesení a vyhlásil 15 minutovou přestávku na 
zpracování protinávrhu návrhovým a volebním výborem. Po této přestávce vystoupil pan 
Janoušek, který se vyjádřil k problematice malých developerů, nerovných příležitostí a dále. 
Na závěr diskuse k tomuto materiálu vystoupil předseda návrhového a volebního výboru pan 
Verner, který oznámil, že protinávrh usnesení byl stažen. Starosta Mgr. Vondra tudíž vyzval 
členy zastupitelstva k hlasování o původně předloženém návrhu usnesení.   
 
Hlasování:   
     

   pro:                                     26      
   proti:                                   0           
   zdržel se:                            2      
   nepřítomen:                        3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 63/ZMČ/2020 
 
I. z á s a d n ě   n e s o u h l a s í 
 
 1. s vymezením krajinného rozhraní v oblasti Na Hutích, kat. území Kyje a Hloubětín                 

a dále v jižní části ul. Ocelkova kat. území Černý Most, Kyje vyznačené 
v projednávané Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (dále jen ZÚR) 
z důvodu znemožnění vytvořit podmínky na zajištění rozvojových a transformačních 
ploch pro umístění veřejných budov, kulturních a sportovních i společenských 
komplexů, které jsou v daných oblastech naprosto nedostatečné   

 2. s koridorem veřejného vybavení pro technickou infrastrukturu - pro dvojité 
elektrické vedení 400 kV Čechy střed – nadzemní vedení ZVN kat. územím Kyje, 
Hostavice Černý Most 
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II. p o ž a d u j e  
 
 1. zapracovat do ZÚR připomínky MČ Praha 14 uplatněné při projednávání 

Metropolitního plánu doručené pořizovateli dne 25. 6. 2018   
 2. přehodnotit technické řešení přenosové soustavy, které neodpovídá moderním 

požadavkům na využití území MČ Praha 14 a není v souladu s čl. 14, 15, 16  a 
dalších  Politiky územního rozvoje ČR. V tomto nástroji územního plánování mimo 
jiné instruují, jak řešit, udržet a rozvíjet přenosovou soustavu a zároveň ve veřejném 
zájmu chránit a rozvíjet přírodní civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, atd.  

  Venkovní vedení je negativní optickou bariérou v území, naprosto nevhodné pro 
příměstskou krajinu. MČ Praha 14 preferuje a požaduje vedení realizovat formou 
kabelového vedení. 

3. zapracovat vedení drážních stezek a cyklomagistrál nadmístního významu 
 

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

sdělit vyjádření MČ Praha 14 k aktualizaci č. 5 ZÚR hl. m. Prahy odboru územního 
rozvoje MHMP                                                                                           T: 23. 12. 2020 

 
14. Návrh na 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 Bc. Michal Prager. Místostarostka PhDr. Jelenová 
oznámila střet zájmů. Dále v diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, který se dotázal 
na řešení možné situace, pokud by organizace neobdržely finanční výpomoc. Následný postup 
poté vysvětlil radní pro sociální oblast Bc. Prager s tím, že tato situace nikdy nenastala. 
Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.   
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 64/ZMČ/2020 
 
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 1.000.000 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 
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  na úhradu provozních výdajů, která bude ve všech případech vrácena max. do konce 
června 2021  

  
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci výše 

uvedeným organizacím dle přílohy č. 1,2,3,4  
  
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 
JAHODA, z.ú., neziskovou organizací Neposeda, z.ú. a neziskovou organizací Sdružení 
na pomoc dětem s hadicapy, z.ú.                                                                  T: 31. 1. 2021 

 
15. Návrh k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na roky 2021-2022 
       v oblasti sociálních služeb 
Materiál uvedl radní městské části Praha 14 Bc. Michal Prager. V diskusi nikdo nevystoupil, 
starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 65/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 1. vyhlášení dotačního programu „Víceletá podpora realizace sociálních služeb 

registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ v oblasti 
sociálních služeb pro roky 2021 a 2022 podle přílohy č. 1 tohoto usnesení, v celkové 
výši 5.000.000 Kč (2.500.000 Kč pro r. 2021, 2.500.000 Kč pro r. 2022) s tím,                             
že konečné přidělení prostředků podléhá schválenému rozpočtu městské části            
Praha 14 pro dané období 

 2.  vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedenému dotačnímu 
programu, podle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

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

zajistit vyhlášení dotačního programu v oblasti sociálních služeb pro roky 2021 - 2022 
podle přílohy č. 1 tohoto usnesení                                                              T: 31. 12. 2020 
 

15a. Návrh k aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MČ 
         Praha 14 na období 2021-2024 
Materiál uvedl radní městské části Praha 14 Bc. Michal Prager. V diskusi nikdo nevystoupil, 
starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
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Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 66/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 14 na období 
2021 - 2024 dle přílohy č. 1 

 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 
 1. realizovat jednotlivé aktivity podle schváleného Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb na území MČ Praha 14 na období 2021 - 2024 podle bodu I. tohoto 
usnesení                                                                                                  T: 31. 12. 2024 

 
 2. informovat hl. m. Prahu o přijetí tohoto usnesení                                  T: 31. 12. 2020 
 
16. Návrh k dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, 
       Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006, IČO: 61386898 
Materiál uvedla místostarostka městské části Praha 14 PhDr. Zuzana Jelenová. V diskusi 
nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 67/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – 
Černý Most, Gen. Janouška 1006, IČO: 61386898, jehož text je přílohou č. 2 tohoto 
usnesení 
 

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

zajistit vydání výše uvedeného dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006, IČO: 61386898, jehož text 
je přílohou č. 2 tohoto usnesení                                                                  T: 21. 12. 2020 
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17. Návrh na schválení koupě 100% podílu ve společnosti s ručením omezeným SP 
       Černý Most 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi vystoupili se 
svými dotazy ohledně dalšího fungování SP Černý Most členové zastupitelstva Ing. Med a 
paní Tománková. Místostarosta pan Zajac poté vysvětlil princip sociálního podniku, možnost 
získání základních pracovních návyků, sdělil postoj vlastníků p. Baláže a p. Ležala, kteří 
s nabídkou odkupu a návrhu smlouvy souhlasili, a na závěr zmínil oboustrannou prospěšnost 
jak pro SP, tak i MČ Praha 14.     
 
Starosta Mgr. Vondra poté přerušil jednání zastupitelstva, aby mohli se svými příspěvky 
vystoupit občané Prahy 14.  
 
p. Janoušek – požádal, aby se MČ Praha 14 stala územím bez hazardu a aby nebyl tento 
                         byznys na MČ Praha 14 provozován 
 
paní Pechlátová, pan Karpíšek, paní Březinová, pan Jelínek  - ve svých příspěvcích vyjádřili 
nespokojenost a stížnosti na fungování dětského hřiště v Rožmberské ulici, vzhledem k hluku 
a  nepořádku, který s provozem dětského hřiště souvisí. Na tyto stížnosti následně reagovali 
členové zastupitelstva p. Kutmon, Mgr. Kolmanová, Ing. Hukal, Ing. Novotný, Ing. Liška 
MUDr. Pavlíčková, paní Tománková, Ing. Bušová, Mgr. Ševčíková a další. Vzhledem 
k tomu, že poptávka některých místních občanů na rozšíření tohoto hřiště vyplynula 
z veřejných projednávání místní Agendy 21, zároveň však chybí směrnice, ke které by se 
vyjádřili občané z nejbližšího okolí, budou probíhat další jednání s návrhy na řešení této 
situace – možnost odstranění herních prvků, možné přestěhování hřiště do blízkého parku a 
další návrhy. 
Na závěr diskuse Mgr. Kolmanová shrnula poskytnuté informace,  bude dále jednat s občany 
a na další jednání Zastupitelstva předloží možnosti řešení.   
 
p. Jerml – vyjádřil se ke stavbě mostku a instalaci a parametrům retardéru z Hodějovské ulice 
do ulice Za Rokytkou. Na toto reagoval místostarosta pro dopravu Ing. Hukal, který  poukázal 
na stížnosti týkající se rychlosti a přednosti zprava v této oblasti a na závěr konstatoval, že 
pokud by došlo k prokázání škody na vozidlech vzhledem k parametrům retardéru, tuto uhradí 
vlastník komunikace.  
 
Po vystoupení občanů MČ Praha 14 přistoupil starosta Mgr. Vondra opět k projednávání 
materiálu č. 17. 
 
Místostarosta pan Zajac poskytl další informace ohledně fungování sociálního podniku a na 
závěr informoval, že v roce 2021 předloží materiál, aby se sociální podnik stal akciovou 
společností.  
Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                      28     
   proti:                                    0           
   zdržel se:                             0      
   nepřítomen:                         3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 68/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 1. koupi podílu ve výši 36 % na společnosti SP Černý Most, s.r.o., IČO: 24249955,                           

se sídlem Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků 1072/6, PSČ 19800, za kupní cenu            
ve výši 72.000 Kč a dohodu o převodu podílu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

   
     2. koupi podílu ve výši 49 % na společnosti SP Černý Most, s.r.o., IČO: 24249955,                        

se sídlem Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků 1072/6, PSČ 19800, za kupní cenu  
ve výši 98.000 Kč a dohodu o převodu podílu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

 
 3.  nové úplné znění zakladatelské listiny SP Černý Most, s.r.o., IČO: 24249955, se 

sídlem Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků 1072/6, PSČ 19800, účinné  od 1. 1. 
2021, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 
 zajistit veškerá právní jednání k provedení výroku č. I tohoto usnesení              T: ihned 
 
18. Návrh na schválení soupisu bytů v SVJ k „doprivatizaci“ a schválení dalšího postupu  
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V následné diskusi se 
členy zastupitelstva Ing. Medem a paní Tománkovou poskytl místostarosta pan Zajac 
doplňující informace ohledně nebytových prostor a nových cenových podmínek. Poté již 
v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                     23      
   proti:                                   0           
   zdržel se:                            5      
   nepřítomen:                        3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 69/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
soupis bytů uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení k „doprivatizaci“, tedy k prodeji 
oprávněným zájemcům za kupní cenu, která bude stanovená znaleckým posudkem s 
tím, že oprávněnými zájemci jsou nájemci, kteří mají uzavřenou k bytu nájemní 
smlouvu na dobu neurčitou a nemají dluh vůči městské části Praha 14 nebo vůči 
společnosti Správa majetku  Praha 14, a.s. 
 

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

zajistit prostřednictvím Společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. všechna právní 
jednání související s provedením výroku č. I, to je zejména jednání s nájemci o prodeji 
bytů, zadání a vypracování znaleckých posudků ke stanovení kupní ceny bytů a k 
přípravě smluvní dokumentace k převodu vlastnického práva k bytům              T: ihned 

 
 



 17 

19. Návrh na schválení postupu při privatizaci bytů převodem domů do vlastnictví 
       bytového družstva 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V následné diskusi se 
členy zastupitelstva Ing. Medem, paní Tománkovou a Ing. Adámkem poskytl místostarosta 
pan Zajac doplňující informace ohledně možnosti vstupu do bytového družstva, dalších 
podmínek, družstevních podílů, privatizace garážových stání,  možných výnosů atd.  
Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                     23      
   proti:                                   0           
   zdržel se:                            5      
   nepřítomen:                        3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 70/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
zahájení přípravy privatizace formou prodeje nemovitostí bytovému družstvu. Jedná se             
o prodej stavby s č. p. 692, která se nachází na pozemku parcelní číslo 221/602, o 
prodej stavby s č. p. 693, která se nachází na pozemku parcelní číslo 221/603, o prodej 
stavby s č. p. 694, která se nachází na pozemku parcelní číslo 221/604, o prodej stavby                                  
s č. p. 695, která se nachází na pozemku parcelní číslo 221/605, o prodej pozemku 
parcelní číslo 17, jehož součástí je stavba č. p. 1133, o prodej pozemku parcelní číslo 
16, jehož součástí je stavba s č. p. 1134 a o prodej pozemku parcelní číslo 15, jehož 
součástí je stavba s č. p. 1135, vše se nacházející v katastrálním území Černý Most, 
obec Praha. Příprava privatizace bude zahrnovat zejména vypracování pravidel pro 
postup při privatizaci, jednání s nájemci bytů v těchto domech a zjištění jejich zájmu                                     
o privatizaci, ocenění předmětných nemovitostí, vypracování související dokumentace                     
a případně též jednání s hlavním městem Prahou o převodu pozemků parcelní číslo 
221/602, 221/603, 221/604 a 221/605 do svěřené správy městské části Praha 14, 
případně i dalších okolních pozemků, které by s předmětnými nemovitostmi tvořily 
souvislý celek. 

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

realizovat postup dle čl. I tohoto usnesení, a to prostřednictvím společnosti Správa 
majetku Praha 14, a.s.                                                                                           T: ihned 

 
20. Návrh na spolupráci v oblasti družstevního bydlení 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi vystoupili 
členové zastupitelstva Ing. Adámek, Ing. Novotný, Mgr. Ševčíková, Ing. Liška, kteří vznesli 
své podněty a připomínky k tomuto materiálu a ke znění usnesení. Starosta Mgr. Vondra  a 
místostarosta pan Zajac poté poskytli doplňující informace ohledně dalších nabídek, řešení 
křižovatky Broumarská x Rožmberská, bytových a nebytových prostor. Členka zastupitelstva 
paní Tománková navrhla stažení materiálu, ale poté co obdržela další informace, oznámila, že 
se zdrží hlasování. Na závěr diskuse místostarosta pan Zajac poukázal na vytvoření pracovní 
skupiny, která se bude tímto návrhem dále zabývat. V diskusi již dále nikdo nevystoupil, 
starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.    
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Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 71/ZMČ/2020 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

nabídku společností Landia Management s.r.o., IČO: 28510020, se sídlem Praha 6, 
Evropská 810/136 a Ungelt Services a.s., IČO: 27207200, se sídlem Praha 1 - Nové 
Město, Klimentská 1246/1, PSČ 110 00, na spolupráci v oblasti družstevního bydlení                 
ze dne 27. 11. 2020, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
 

II. s c h v a l u j e 
 

zahájení jednání, na základě nabídky spolupráce v oblasti družstevního bydlení dle bodu  
I. tohoto usnesení, se společnostmi Landia Management s.r.o., IČO: 28510020, se 
sídlem Praha 6, Evropská 810/136 a Ungelt Services a.s., IČO: 27207200, se sídlem 
Praha 1 - Nové Město, Klimentská 1246/1, PSČ 110 00, vedoucí ke stanovení podmínek 
činnosti družstva, přičemž výstupy z jednání budou následně předloženy ke schválení 
Zastupitelstvu městské části, ve smyslu jemu vyhrazené kompetence dle zákona                                 
č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, včetně podmínky analýzy 
nedovolené podpory 

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

realizovat postup dle čl. II tohoto usnesení                                                    T: průběžně 
 
21. Návrh k dalšímu postupu k využití pozemků při ulici Broumarská 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi k tomuto 
materiálu vystoupil s několika dotazy člen zastupitelstva Ing. Novotný. Dotazy následně 
zodpověděl starosta Mgr. Vondra. Na závěr diskuse oznámil Ing. Novotný, že se zdrží 
hlasování k tomuto materiálu. Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra 
přistoupil ke hlasování.   
 
Hlasování:   
     

   pro:                                     23      
   proti:                                   0           
   zdržel se:                            5  
   nepřítomen:                        3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č.72/ZMČ/2020 
 

 
I. s c h v a l u j e 
 

v souladu s usnesením č. 45/ZMČ/2016, zahájení kroků k využití pozemku  parc. č. 
84/1, 84/9, 84/12, dále pozemky parc. č. 84/4, 84/8, 84/10, 84/18 ve vlastnictví MHMP,                        
vše v k. ú. Kyje, k vybudování občanské vybavenosti, a to za podmínek, že: 
 

 -  bude reflektován plánovaný rozvoj lokality dle zpracované územní studie, dle přílohy 
č. 4 a okolní výstavba 

 - bude zohledněno uspokojování potřeb veřejného zájmu, přičemž vybudovaný objekt 
bude splňovat podmínku doposud chybějící občanské vybavenosti v městské části, 

 -  bude respektována dopravní kapacita v bezprostředním okolí místa realizace záměru  
a celkový charakter lokality 

 - je přípustné variantní řešení budoucích vlastnických práv, kdy buď dojde k převodu 
vlastnického práva k pozemkům či budově, nebo k nim bude zachováno vlastnické 
právo městské části Praha 14 

 -  realizace nebude financována či spolufinancována ze strany městské části Praha 14 
 -  provoz vybudovaného zařízení nebude zajišťovat městská část Praha 14 
 -  provoz musí být navržen jako ziskový či minimálně bez ztráty, kdy neziskovost musí 

být odůvodněna mimo jiné i obecnou prospěšností a uspokojováním chybějících 
potřeb občanů městské části Praha 14  

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

zajistit zahájení kroků k využití pozemku pare. č. 84/1, 84/9, 84/12, dále pozemky parc. 
č. 84/4, 84/8, 84/10, 84/18 ve vlastnictví MHMP, vše k. ú. Kyje, dle podmínek 
uvedených v čl. I tohoto usnesení, a to ve smyslu provedení předběžných tržních 
konzultací dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a zajištění souvisejícího výběrového řízení, vedoucího k naplnění využití 
dotčeného pozemku                                                                                       T: průběžně 

 
22. Návrh  k uzavření kupní smlouvy na části pozemků parc.č. 2662/1 a parc.č. 2662/2, 
       k.ú. Kyje  
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. Doplňující informace 
následně poskytl místostarosta Ing. Hukal. V diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra 
přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 73/ZMČ/2020 
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I. s c h v a l u j e 

 
uzavření smlouvy kupní na pozemky parc. č. 2662/5, o výměře 207 m2, parc. č. 2662/9, 
o výměře 1 202 m2 (z pozemku parc. č. 2662/1) a dále pozemky parc. č. 2662/6, o 
výměře 197 m2, parc. č. 2662/7, o výměře 134 m2 a parc. č. 2662/8, o výměře 349 m2 (z 
pozemku 2662/2), vše v k. ú. Kyje, oddělené geometrickým plánem č. 3529 - 
20069/2020 o celkové výměře 2.089 m2, se společností AP Real Consulting s.r.o., IČO 
27604641, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 

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

zajistit uzavření kupní smlouvy dle čl. I. tohoto usnesení se společností AP Real 
Consulting s.r.o., IČO 27604641                                                                  T: 31. 1. 2021 

 
23. Návrh ke směně části pozemku parc.č. 825/1 za část pozemku parc.č. 825/8, vše v k.ú. 
      Hloubětín při ulici Na Obrátce 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 74/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 
 

směnu části pozemku parc. č. 825/1 ze svěřené správy MČ Praha 14 za část pozemku 
parc. č. 825/8  z vlastnictví spolumajitelů bytového domu  č. p. 636, vše v k. ú. 
Hloubětín s doplatkem ve výši 215 460 Kč (108 m2 x 1995 Kč/m2), který MČ Praha 14 
obdrží za rozdílnou výměru směňovaných pozemků 
 

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

zajistit uzavření smlouvy o směně části pozemku parc. č. 825/1 ze svěřené správy                            
MČ Praha 14 za část pozemku pare. č. 825/8 z vlastnictví spolumajitelů bytového domu 
č. p. 636, vše v k. ú. Hloubětín s doplatkem ve výši 215 460 Kč (108 m2 x 1995 Kč/m2), 
který MČ Praha 14 obdrží za rozdílnou výměru směňovaných pozemků 

T: 31. 1. 2021 
 

 
 
 



 21 

24. Návrh k uzavření darovací smlouvy na pozemek 1389/1, k.ú. Hloubětín 
         s vybudovanými komunikacemi  
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Vondra a doplňující informace poté 
poskytl místostarosta Ing. Hukal. V diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra 
přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 75/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 
 

uzavření darovací smlouvy se spoluvlastníky pozemku parc. č. 1389/1, k. ú. Hloubětín                     
s vlastníkem komunikací na tomto pozemku BONISREAL, s.r.o., IČO 46887211                           
o předání a převzetí pozemku o výměře 6 497 m2 „Dar 1“, komunikací na tomto 
pozemku a prostředků na jejich údržbu ve výši 25 000 Kč „Dar 2“ k převzetí tohoto 
pozemku  a komunikací do svěřené správy MČ Praha 14 
 

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

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

                                                                                                                                T: 31. 1. 2021 
 
25. Návrh k uzavření kupní smlouvy pro prodej části pozemku parc.č. 21/5, k.ú. Kyje, o 
       výměře 2m2 , zastavěného budovou garáže 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi poté vystoupila 
s dotazem ohledně kolaudačního rozhodnutí členka zastupitelstva paní Tománková. Dotaz 
následně zodpověděl starosta Mgr. Vondra. Člen zastupitelstva Ing. Adámek vznesl dotaz 
týkající se konzultací s právním oddělením Doplňující informace poté poskytl taktéž starosta 
Mgr. Vondra. Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke 
hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                     28      
   proti:                                   0           
   zdržel se:                             0      
   nepřítomen:                         3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 76/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 
 

uzavření souhlasného prohlášení k části pozemku parc. č. 21/5, k. ú. Kyje, o výměře 2 
m2 zastavěné budovou garáže, paní Haně Valterové, bytem Za Školou 48, Praha - Kyje                 
za cenu 100 Kč/m2 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 

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

zajistit uzavření souhlasného prohlášení dle předchozího bodu usnesení   T: 31. 1. 2021 
 
 

25a. Návrh k Memorandu ve věci regulace provozování hazardních her na území 
         hl.m.Prahy    
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi se svými 
připomínkami vystoupili členové zastupitelstva Ing. Adámek, pan Verner, paní Tománková, 
pan Kouklík a občan pan Janoušek. Po rozsáhlé diskusi k předloženému materiálu dal starosta 
o tomto návrhu hlasovat.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                     13      
   proti:                                   1           
   zdržel se:                            14      
   nepřítomen:                        3 
    
   Tento návrh nebyl přijat.  
 
26. Náměty, připomínky 

 
 

27. Závěr - starosta Mgr. Vondra ukončil zasedání zastupitelstva městské části Praha 14 ve  
                    22. 00  hod.  

 
Ověřovatelé:  
 
 Ing. Karel Med                            ………………………………. 
                          
 Josef Kutmon                               ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


