
Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 184/RMČ/2020 
 

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o organizování veřejné služby 
č. ABA-VS-4/2019 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o organizování veřejné služby č. ABA-VS-4/2019 
ze dne 23. 3. 2019   
 

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

 
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o organizování veřejné služby  

 
                                   

T: 30. 4. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                        Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Bc. Michal Prager, MBA 
Na vědomí:   OSVZ, ODOP, KT 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 185/RMČ/2020 
 

k návrhu na použití čistého výtěžku z veřejné sbírky, která byla vyhlášena                                       
za účelem získání peněžních prostředků na pomoc obyvatelům domů v ulici                           

Kpt. Stránského 995/4 a 996/2, postižených požárem ze dne 14. 11. 2019 
___________________________________________________________________________ 

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

s použitím čistého výtěžku veřejné sbírky, která byla vyhlášena za účelem získání 
peněžních prostředků na pomoc obyvatelům domů v ulici Kpt. Stránského 995/4 a 
996/2, postižených požárem ze dne 14. 11. 2019 a to tak, jak rozhodla komise k čerpání 
prostředků z veřejné sbírky svým rozhodnutím ze dne 2. 4. 2020 - viz příloha č. 1 
usnesení 
 

II. s c h v a l u j e 
 
 1. doplnění Pravidel pro nakládání s finančními prostředky veřejné sbírky, (viz příloha                    

č. 2 usnesení), o způsob použití čistého výtěžku veřejné sbírky způsobem uvedeným           
v bodě I. tohoto usnesení 

 
 2. uzavření související dohody o předání vybavení pro bytový dům dle přílohy č. 3 

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

 
prostřednictvím vedoucí OSVZ realizovat bod I. tohoto usnesení a následně zajistit 
předání nakoupeného vybavení hl. m. Praze, jako vlastníkovi domů v ulici                                       
Kpt. Stránského 995/4 a 996/2 a zajistit za tímto účelem uzavření související dohody                              
dle přílohy č. 3 usnesení                                    

T: 15. 5. 2020 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                        Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
Provede:       Bc. Michal Prager, MBA 
Na vědomí:   OSVZ, OPKČ 
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Pravidla pro nakládání s finančními prostředky veřejné sbírky 

 

Základní informace 

Veřejná sbírka byla vyhlášena usnesením mimořádného zasedání Rady městské části Praha 14 
č. 2/RMČ/2019 ze dne 15. 11. 2019, a probíhá v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., 
o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů. Usnesením Rady městské části Praha 14 
č. 733/RMČ/2019 ze dne 9. 12. 2019 byl prodloužen termín ukončení veřejné sbírky do 31. 3. 
2020 (dále jen „sbírka“). 
Tato pravidla byla schválena usnesením Rady městské části Praha 14 č. 746/RMČ/2019 ze 
dne 16. 12. 2019. 
Účelem sbírky je shromažďování dobrovolných peněžních příspěvků na přímou finanční 
podporu obyvatel domů na adrese Kpt. Stránského č. p. 995 a 996, Praha 14, postižených 
požárem dne 14. 11. 2019, které jsou určeny pro osoby ZTP a jsou ve vlastnictví hlavního 
města Prahy. 
Dobrovolné peněžní příspěvky jsou shromažďovány na zvláštním bankovním účtu č. 26016-

9800050998/6000, zřízeném pro účel sbírky u PPF banky, a.s. Evropská 2690/17, 160 41 
Praha 6.  

I. 

Výklad pojmů 

Pro účely těchto pravidel se rozumí: 

 žadatelem o příspěvek fyzická osoba, která má užívací právo k bytu v jednom z domů 
č. p. 995 a 996 v ul. Kpt. Stránského, a žádá o peněžní prostředky na odstranění 
následků požáru ze dne 14. 11. 2019, 

 poskytovatelem městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, 

 příspěvkem peněžní prostředky ze sbírky, 

 příjemcem žadatel, kterému byl přiznán příspěvek.  

II. 

Využití peněžních prostředků ze sbírky 

Peněžní prostředky získané prostřednictvím sbírky budou primárně využity na zakoupení, 
opravu či částečné financování: 

 vybavení domácnosti, vč. zdravotních pomůcek a přístrojů pro lidi, kteří o ně 
v důsledku požáru přišli, 

 oprav či úprav, potřebných v bytech/domácnostech, jejichž potřeba vyvstala v důsledku 
požáru, 

 nájmu zdravotních pomůcek po dobu opravy nebo dodání náhrady za poničenou 
zdravotní pomůcku či přístroj. 
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III. 

Postup podávání žádostí o poskytnutí příspěvku ze sbírky 

1. Písemnou žádost o zařazení do sbírky (dále jen „žádost“) předkládá žadatel poskytovateli 
v listinné podobě, zaslané na adresu poskytovatele ve lhůtě od 17. 12. 2019 do 31. 03. 
2020. Žádost lze doručit: 

 osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 14 (Bratří Venclíků 1073, 198 21 
Praha 9), 

 prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (rozhodující je datum poštovního 
razítka) 

2. Žádost je nutné jasně označit: „ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO VEŘEJNÉ SBÍRKY“. 
3. Náležitosti žádosti:  

a) jednoznačná identifikace žadatele (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého 
pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, číslo bytu v zasaženém domě, podpis), 

b) popis, na co bude příspěvek použit (podrobný popis pořizované, opravované nebo 
najímané věci), 

c) odůvodnění (podrobný popis zničené věci, důvod žadatele k jejímu pořízení), 
d) prohlášení žadatele, že nebyla škoda uhrazena v rámci likvidace pojistné události a že 

nebyla na pořízení, opravu či nájem věci poskytnuta dávka mimořádné okamžité 
pomoci ze systému pomoci v hmotné nouzi, 

e) přesná cena věci nebo služby, na kterou bude příspěvek použit, včetně DPH a nákladů 
na dopravu, 

f) požadovaná výše příspěvku, 
g) identifikace bankovního účtu žadatele. 

4. K žádosti je třeba přiložit: 
a) doklad o vlastnictví zničené či poškozené věci, možno i kopie účtenky, výpis 

z platební karty, případně fotografie (ideálně před požárem a po něm). V případě 
nemožnosti toto doložit, doloží žadatel vlastnictví věci v žádosti svým čestným 
prohlášením, že věc (specifikovanou blíže v žádosti) vlastnil; 

b) doklad prokazující cenu věci nebo služby, na kterou bude příspěvek použit (např. 
smlouva, objednávka, faktura, účtenka, odpověď na poptávku); 

c) jedná-li za žadatele jiná osoba než zákonný zástupce či soudem ustanovený 
opatrovník, doloží své právo jednat za žadatele plnou mocí s ověřenými podpisy. 

Není-li možné některý z dokladů předložit, například proto, že zanikl v důsledku požáru, 
je třeba jeho absenci řádně zdůvodnit v žádosti. 

5. Žádost včetně příloh se žadateli po jejím uzavření nevrací. Žadatel nemá nárok na úhradu 
nákladů souvisejících s podáním žádosti. 

IV. 

Všeobecné podmínky pro poskytování příspěvku ze sbírky 

1. Příspěvek je účelově vázán na zmírnění následků požáru uvedených v žádosti. 
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2. Žadatel předkládá za jednu bytovou jednotku pouze jednu žádost. V jejím rámci lze 
uplatnit více požadavků, odpovídajících účelu sbírky dle čl. II. těchto pravidel.  

3. O rozdělování výtěžku sbírky rozhoduje komise jmenovaná Radou městské části Praha 
14 (dále jen „komise“). 

4. Žadatel má možnost konzultace žádosti s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu 
městské části Praha 14 (dále jen „OSVZ“). Informace a konzultace poskytuje sociální 
pracovnice Irena Holíková, tel.: 281 005 392, e-mail:  Irena.holikova@praha14.cz. 

5. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. Příspěvek se poskytuje formou daru 
na základě darovací smlouvy, jejíž vzor schválila Rada městské části Praha 14 svým 
usnesením č. 746/RMČ/2019 ze dne 16. 12. 2019. 

6. Příspěvek může být poskytnut až do výše 100 % reálných nákladů. 
7. Žadatel se zavazuje k tomu, že získaný příspěvek využije na předem dohodnutý účel, tak 

jak bylo uvedeno ve schválené žádosti. 
8. Po schválení žádosti nelze měnit její účel. V případě, že okolnosti nedovolují danou 

věc/službu pořídit nebo daná věc/služba nebude již v nabídce, lze pořídit věc/službu 
nejblíže odpovídající parametrům původně plánovaného účelu. 

9. V rámci agendy veřejné sbírky jsou zpracovávány osobní údaje žadatelů. Bližší 
informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách městské 
části Praha 14 https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/ochrana-osobnich-udaju/. 

V. 

Evidence a způsob poskytnutí příspěvku ze sbírky 

1. Evidence a formální posouzení žádosti: 
a) OSVZ žádosti přijme a zaeviduje. Evidenci žádosti nelze považovat za příslib udělení 

příspěvku; 
b) pověření pracovníci Úřadu městské části Praha 14 (dále jen „ÚMČP14“) provedou 

formální posouzení žádosti, které sestává z kontroly úplnosti předložené žádosti 
a souladu žádosti s podmínkami těchto pravidel; 

c) k posouzení budou postoupeny pouze žádosti podané v listinné podobě oprávněným 
žadatelem. Žádost je nezbytné vyplnit čitelně v českém jazyce. Údaje lze rozvést 
v přílohách; 

d) žádost bude vyřazena z posuzování, pokud nebudou dodržena tato pravidla. V případě 
povinných příloh uvedených v čl. III. odst. 4 těchto pravidel, může komise rozhodnout 
o umožnění dodatečného doplnění příloh žádosti nebo o vyřazení žádosti; 

e) v případě, že žádost těmto podmínkám vyhoví, je postoupena k odbornému posouzení 
komisí. 

2. Odborné posouzení žádosti komisí proběhne zpravidla do 14 dnů od data doručení 
kompletní žádosti. Komise posoudí na svém jednání všechny obdržené žádosti, které jí 
byly postoupeny pracovníky OSVZ, doručené poskytovateli ke dni předcházejícímu dni 
jednání komise. Rozhodující je datum doručení žádosti. Komise rozhoduje o výši 
příspěvku a zohledňuje zejména tyto soubory kritérií: 

a) podstata žádosti: potřebnost, funkčnost, přínos/garance pozitivní změny, udržitelnost, 
dosažitelnost; 

mailto:Irena.holikova@praha14.cz
https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/ochrana-osobnich-udaju/
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b) finanční stránka: přiměřenost požadavku a celkové finanční náročnosti (rozpočtu), 
možnost a míra využití dalších zdrojů; 

c) kvalita zpracování žádosti: přesná a podstatná fakta, jasný, srozumitelný a přehledný 
požadavek, dostatek podpůrných argumentů a podkladů. 

3. Pokud komise uzná za vhodné, má právo vyžádat si další podklady potřebné pro 
posouzení oprávněnosti žadatele či žádosti o příspěvek. 

4. Po posouzení žádosti a schválení výsledků komisí budou žadatelé o výsledném 
rozhodnutí informováni OSVZ. Výsledky rozdělení sbírky budou uveřejněny také 
na webových stránkách městské části Praha 14 www.praha14.cz /záložka „samospráva“ 

a „důležité informace“/. 
5. Proti rozhodnutí komise o přidělení či nepřidělení příspěvku se nelze odvolat. 
6. Příjemci budou vyzváni k uzavření darovací smlouvy. 
7. Příspěvky se poskytují převodem z bankovního účtu poskytovatele na bankovní účet 

žadatele, a to do 7 pracovních dnů ode dne uzavření darovací smlouvy. 

VI. 

Kontrola a finanční vypořádání příspěvku ze sbírky 

1. Příjemce odpovídá za hospodárné použití příspěvku v souladu s účely, pro které byl 
poskytnut.  

2. Příjemce se zavazuje využít příspěvek do 4 měsíců od poskytnutí příspěvku a v této lhůtě 
též poskytovateli prokázat způsob využití příspěvku (zejm. prostřednictvím kopií faktur 
nebo jiným vhodným způsobem), a to k rukám Mgr. Lenky Košťákové, koordinátorky 
plánování soc. služeb OSVZ, tel.: 225 295 346, e-mail: lenka.kostakova@praha14.cz. 
Pro tento účel postačí zaslání kopií příslušných dokladů prostřednictvím e-mailu. 

3. Příjemce je povinen příspěvek vrátit poskytovateli v rozsahu:  
a) celého příspěvku, pokud nebude použit v souladu s těmito pravidly nebo darovací 

smlouvou, pokud příjemce nedoloží použití příspěvku ve stanovených termínech, 
případně v jiných případech stanovených v darovací smlouvě (např. pokud údaje, 
na jejichž základě byl příspěvek poskytnut, byly neúplné nebo nepravdivé), 

b) příslušné části poskytnutého příspěvku v případě, že účelu uvedeného v žádosti bylo 
dosaženo s nižšími náklady oproti poskytnuté výši příspěvku. 

4. Pokud nastanou podmínky pro vrácení příspěvku nebo jeho části, je příjemce povinen 
toto oznámit poskytovateli neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozví. Příjemce 
je povinen vrátit příspěvek nebo jeho část poskytovateli do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy poskytovatele k jeho vrácení.  

VII. 

Harmonogram 

 

Vyhlášení veřejné sbírky 15. 11. 2019 
Zahájení příjmu žádostí 17. 12. 2019 
Ukončení příjmu žádostí  31. 3. 2020 
Projednání žádostí / rozhodnutí o žádostech 
komisí  

do 14 dnů od obdržení žádosti 
nejpozději 14. 4. 2020 

http://www.praha14.cz/
mailto:lenka.kostakova@praha14.cz
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Dohoda o předání vybavení pro bytový dům  
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

(dále jen „Dohoda“), mezi stranami: 

Městská část Praha 14 

se sídlem:    Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most 
IČO:     00231312 
zastoupená:    ____________________________  
kontaktní osoba:   ____________________________ 
(dále jen „MČP14“) 

a 

Hlavní město Praha 
se sídlem:    Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město 
IČO:     00064581 
zastoupené:    ____________________________  
kontaktní osoba:   ____________________________  

(dále jen „HMP“) 
(MČP14 a HMP společně dále též jako „Strany“) 

Preambule 
Tato Dohoda je uzavírána v souvislosti s veřejnou sbírkou, která byla vyhlášena usnesením mimořádného 
zasedání Rady městské části Praha 14 č. 2/RMČ/2019 ze dne 15. 11. 2019, a která proběhla v souladu 
se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná 
sbírka“). Veřejná sbírka byla řádně osvědčena rozhodnutím Magistrátu HMP č. j. MHMP 2317397/2019 
ze dne 15. 11. 2019 (dále jen „Rozhodnutí“). Účelem Veřejné sbírky bylo shromažďování dobrovolných 
peněžních příspěvků na přímou finanční podporu obyvatel domů Kpt. Stránského č. p. 995 a 996, 
postižených požárem dne 14. 11. 2019. Uvedené domy jsou ve vlastnictví HMP a jsou určeny pro 
ubytování osob se zdravotním postižením. Dům č. p. 995 je součástí pozemku parc. č. 232/127 a dům 
č. p. 996 je součástí pozemku parc. č 232/128, vše v k. ú. Černý Most (dále jen „Bytový dům“). 
Veřejná sbírka byla stanovena na dobu určitou do 31. 3. 2020. Pravidla pro nakládání s finančními 
prostředky veřejné sbírky byla schválena usnesením Rady městské části Praha 14 č. 746/RMČ/2019 
ze dne 16. 12. 2019 (dále jen „Pravidla“) a jsou dostupná na: https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-
14/wp-content/uploads/sites/4/2019/12/příloha-č.-1-Pravidla-sbírky.pdf.  

Vzhledem k tomu, že všechny žádosti obyvatel Bytového domu byly plně uspokojeny a na sbírkovém 
účtu přesto zbyl čistý zůstatek ve výši 144.693,- Kč (dále jen „Zůstatek“), je nutné se ohledně využití 
Zůstatku řídit účelem Veřejné sbírky, který je stanoven v Rozhodnutí – tímto účelem je získání peněžních 
prostředků na pomoc obyvatelům domu v ulici Kpt. Stránského 995/4 a 996/2, postižených požárem, 
který je určen pro osoby ZTP a je ve vlastnictví HMP. V souladu s tímto účelem, pro zvýšení bezpečnosti 
obyvatel Bytového domu, nakoupila MČP14 ze Zůstatku, na základě rozhodnutí komise jmenované Radou 
MČP14 ze dne 2. 4. 2020 a po konzultaci s členem HZS, níže specifikované vybavení (evakuační vozíky, 
hasicí přístroje a hasicí deky/roušky), které touto Dohodou předává HMP jako vlastníkovi Bytového 
domu.  

I. 

1.1 MČP14 na základě této Dohody odevzdává HMP následující vybavení pro Bytový dům: 
a) 4 ks evakuačních vozíků LG Evacu Plus, 

b) 16 ks hasicích přístrojů 1 kg, 

c) 16 ks hasicích dek (roušek) o velikosti 1,2 x 1,2 m, 
(společně dále jen jako „Vybavení“). 

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/uploads/sites/4/2019/12/příloha-č.-1-Pravidla-sbírky.pdf
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/uploads/sites/4/2019/12/příloha-č.-1-Pravidla-sbírky.pdf
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1.2 HMP Vybavení přijímá a zavazuje se ho využít výlučně k účelu uvedenému v této Dohodě, resp. 
v Rozhodnutí a Pravidlech – pro potřeby obyvatel Bytového domu. 

II. 
2.1 HMP se zavazuje umístit Vybavení v Bytovém domě bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do 30 dnů od jeho převzetí.  
2.2 V případě, že Vybavení nebude využito v souladu s výše uvedeným účelem, případně nebude 

umístěno v Bytovém domě ve lhůtě dle předchozího odstavce, zavazuje se HMP Vybavení vrátit 
MČP14 do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy MČP14.  

III. 
3.1 Strany si předají Vybavení do 10 pracovních dnů ode dne uzavření této Dohody. O předání 

Vybavení sepíší Strany předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci Stran.  

IV. 
4.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí MČP14.  

4.2 Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma 
Stranami.  

4.3 Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Strany obdrží po dvou. 

4.4 Souhlas s uzavření této Dohody byl dán usnesením Rady městské části Praha 14 č. XXX/RMČ/2020 
ze dne 20. 4. 2020.  

Přílohy: č. 1 – daňový doklad k Vybavení (včetně specifikace jednotlivých položek)  

MČP14:       HMP: 
 
 

V Praze dne _______________    V Praze dne _______________   
 
 
 

___________________________    ___________________________ 
                    

                        
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 186/RMČ/2020 
 

 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o zprostředkování benefitů mezi městskou 
částí Praha 14 a společností Sodexo Pass ČR, a.s., IČO: 61860476   

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
uzavření dodatku ke smlouvě o zprostředkování benefitů mezi městskou částí Praha 14                
a společností Sodexo Pass ČR, a.s., IČO: 61860476 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
 

II. p o v ě ř u j e 
 
 Mgr. Danu Davidovou, vedoucí KT k podpisu výše uvedeného dodatku 
 
III.   u k l á d á 
         Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření dodatku ke smlouvě o zprostředkování benefitů mezi městskou částí 
Praha 14 a společností Sodexo Pass ČR, a.s., IČO: 61860476 

                               
T: 30. 4. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:        Ing. Luděk Lisý 
Na vědomí:   OŘEŠ, KT, OPKČ 
 





Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 187/RMČ/2020 
 

vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení                                               
„bytový dům Hloubětín, ulice Soustružnická“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s řešením záměru bytového domu v ul. Soustružnická podle dokumentace k územnímu 
rozhodnutí (DÚR) na umístění stavby, zpracované MR&S architekti, s.r.o., datované 
01/2018 
 

II. s o u h l a s í 
 

se záměrem „bytového domu Hloubětín, ulice Soustružnická“ o 21 bytových 
jednotkách, administrativních prostorech v přízemí, situovaném na místě stávajícího 
objektu technického vybavení, který bude začleněn do bytového domu 
 

III. p o ž a d u j e 
 

prověřit možnost navýšení počtu parkovacích stání v jihovýchodním rohu 2. NP,                             
ve kterém jsou umístěny sklepní kóje, dle doporučení komise pro územní rozvoj a 
životní prostředí tak, aby bylo možné vymezit parkovací místa na terénu jako náhradu                                          
za 6 stávajících veřejných parkovacích stání před objektem v ulici Soustružnická, která 
budou realizovanou stavbou zrušena 
 

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

 
sdělit vyjádření MČ Praha 14 k DÚR na umístění stavby „bytový domu Hloubětín“                     
Mgr. Janě Pondělíčkové, která zastupuje společnost Pixabelly Nusle s. r. o. 

                                 
T: 30. 4. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 188/RMČ/2020 
 

k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 
___________________________________________________________________________ 
 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e  
 
 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 - dle přílohy 
 
  schválený rozpočet                                               
         příjmy                                                                                   318.858,50  tis.  Kč                                                               
         výdaje                                                                                   518.702,20  tis.  Kč                                                                    
         financování                                                                              199.843,70  tis.  Kč 
 

rozpočet po 4. rozpočtovém opatření ke dni 23. 3. 2020 
 příjmy                                                            329.414,00  tis.  Kč 
 výdaje                                                                       569.747,50  tis.  Kč 
 financování                                                                               240.333,50  tis. Kč       
 
 rozpočet po 5. rozpočtovém opatření ke dni 14. 4. 2020 
 příjmy                                                            386.397,30  tis.  Kč 
 výdaje                                                                       671.569,10  tis.  Kč 

financování                                                                               285.171,80  tis. Kč                   
                   
II. u k l á d á 
 Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14 
 

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14  
 

T: 6/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Provede:       Mgr. Radek Vondra 
Na vědomí:   OŘEŠ           



















Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 189/RMČ/2020 
 

k uložení odvodu příspěvkové organizaci                                                                                
Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. u k l á d á 
 příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 

 
odvod peněžních prostředků ve výši 2.500.000 Kč z jejího fondu investic do rozpočtu 
městské části Praha 14  

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

 
zajistit odvod finančních prostředků ve výši 2.500.000 Kč z fondu investic příspěvkové 
organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 do rozpočtu městské 
části Praha 14 

                                
T: 30. 4. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       PhDr. Zuzana Jelenová 
Na vědomí:   OŘEŠ, OI, MŠ Štolmířská 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 190/RMČ/2020 
 

k obnovení provozu Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766   
___________________________________________________________________________ 

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

 
obnovení provozu na Mateřské škole Korálek, Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766,           
IČO 70884501 v případě překročení skupiny 15 dětí v Mateřské škole Obláček, Praha 
9-   Černý Most, Šebelova 874, IČO 70884498 a to od 27. 4. 2020 v rozsahu 1 – 2 
skupin po 15 dětech dle usnesení z 14. 3. 2020  
  

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

 
seznámit s výše uvedeným usnesením Rady městské části Praha 14 ředitelku MŠ,                        
Bc. Olgu Štěpánkovou    

                                
T: ihned 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       PhDr. Zuzana Jelenová 
Na vědomí:   OŘEŠ, MŠ Bobkova, OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 191/RMČ/2020 
 

k návrhu na souhlasné stanovisko setrvání ve funkcích ředitele/ředitelky příspěvkových 
organizací Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, Základní 

škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, Základní škola, Praha 9 - Černý Most,                           
Bří Venclíků 1140, Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964   

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
 se setrváním:   
 

 Bc. Olgy Štěpánkové  ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola                 
Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766  

 Mgr. Aleny Gabaĺové  ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Základní škola,                 
Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 

 Mgr. Kláry Machové  ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Základní škola,                    
Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140,  

 Mgr. Jaroslava Šupky  ve funkci ředitele příspěvkové organizace Základní škola,               
Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 

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

 
oznámit souhlasné stanovisko rady se setrváním ve funkci ředitelky/ředitele MŠ a ZŠ                   
dle výše uvedeného seznamu                                    

T: 15. 5. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       PhDr. Zuzana Jelenová 
Na vědomí:   OŘEŠ, MŠ Bobkova, ZŠ Šimanovská, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Vybíralova 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 192/RMČ/2020 
 

 k souhlasu se zapojením do Operačního programu Potravinové a materiální pomoci    
OP PMP č. 30_20_010   

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
se zapojením do Operačního programu Potravinové a materiální pomoci OP PMP                       
č. 30_20_010 

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

 
seznámit ředitele mateřských škol a základních škol zřizovaných MČ Praha 14                             
se zapojením do Operačního programu Potravinové a materiální pomoci OP PMP č. 30_ 
20_010 

                                
T: ihned 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:        PhDr. Zuzana Jelenová 
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Hostavice, MŠ Kostlivého, MŠ Šebelova, MŠ Chvaletická,                               
MŠ Vybíralova, ZŠ Vybíralova, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Hloubětín 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 193/RMČ/2020 
 

k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování farmářských trhů č. 0070/2018/KS_ 
OddSPK/1100 ze dne 12. 3. 2018 se spolkem „POD PLATANY z.s.“, IČO: 22864636                      

a revokaci usnesení č. 75/RMČ/2020 ze dne 3. 2. 2020   
___________________________________________________________________________ 

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

 
 1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování farmářských trhů č. 0070/2018/KS_ 

OddSPK/1100 ze dne 12. 3. 2018 mezi městskou částí Praha 14 a spolkem „POD 
PLATANY z. s.“, IČO: 22864636, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

  
 2. kalendář konání farmářských trhů včetně doprovodných akcí pro rok 2020 dle 

přílohy č. 3 tohoto usnesení 
 
II. r e v o k u j e  
 

usnesení č. 75/RMČ/2020 ze dne 3. 2. 2020 k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochy                       
ke konání farmářských trhů u stanic metra Černý Most a Rajská Zahrada 

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

zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování farmářských trhů č. 0070/2018/ 
KS_OddSPK/1100 ze dne 12. 3. 2018 mezi městskou částí Praha 14 a spolkem „POD 
PLATANY z. s.“, IČO: 22864636, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

                                   
T: 30. 4. 2020 

 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       PhDr. Zuzana Jelenová 
Na vědomí:   KS OSPK, OŘEŠ, OPKČ, OHS, OD, OSM 











Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 194/RMČ/2020 
 

  ke schválení odpovědi na žádost o dočasné prominutí a snížení nájemného, případně 
uplatnění práva na slevu z nájemného, společnosti outdoor akzent s.r.o.   

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
odpověď  ředitelky  ZŠ  Bří Venclíků  na  žádost  společnosti  outdoor  akzent s. r. o.                                
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

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

 
seznámit s výše uvedeným usnesením Rady městské části Praha 14 ředitelku ZŠ Bří 
Venclíků 

                                
T: 30. 4. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:        PhDr. Zuzana Jelenová 
Na vědomí:    OŘEŠ, OPKČ, ZŠ Bří Venclíků 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 195/RMČ/2020 
 

k zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby „Úklid v objektech 
Praha 14 kulturní“ zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby „Úklid v 

objektech Praha 14 kulturní“ zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení   
 
 2. návrh výzvy včetně zadávací dokumentace a návrh smlouvy k uvedené veřejné 

zakázce  
 
II. j m e n u j e 

 
členy a náhradníky komise pro hodnocení nabídek 
 

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

zajistit právní úkony související se zadávacím řízením k podlimitní veřejné zakázce na 
služby „Úklid v obj ektech Praha 14 kul turní“ zadané formou zjednodušeného 
podlimitního řízení   

 
 T: 30. 6. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:        PhDr. Zuzana Jelenová 
Na vědomí:    OPKČ, Praha 14 kulturní 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 196/RMČ/2020 
 

 k zajištění realizace „Rozšíření dětského hřiště Rožmberská“ 
___________________________________________________________________________ 

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

zajištění realizace „Rozšíření dětského hřiště Rožmberská“ mimo režim směrnice                            
QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek 

 
II.   u k l á d á 
         Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14 
  
 zajistit odeslání objednávky na realizaci rozšíření dětského hřiště Rožmberská 

 
                              

T: 30. 4. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                            Mgr. Irena Kolmanová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:   OŽP, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 197/RMČ/2020 
 

k vyhodnocení veřejné zakázky „Vybíralova 969 výtah“ zadávané formou 
zjednodušeného podlimitního řízení 

___________________________________________________________________________ 
 

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

protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce 
„Vybíralova 969 výtah“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení 

 
II. r o z h o d l a 
 

v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce „Vybíralova 969 výtah“ zadávané formou 
zjednodušeného podlimitního řízení, na základě doporučení hodnotící komise o výběru 
nejvhodnější nabídky uchazeče 

  
 Obchodní firma: KVS stavební, s.r.o. 
 Sídlo: Kolbenova 616/34, Praha 9 PSČ 190 00  
 IČO: 289 82 703 

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

 
 1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku „Vybíralova 969 v ýtah“ zadávané 

formou zjednodušeného podlimitního řízení, s rozhodnutím zadavatele 
T: 30. 4. 2020 

 

 2. zajistit v souladu s § 12 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,                        
ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce „Vybíralova 969 výtah“ 
zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení 

T: 30. 5. 2020 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                            Mgr. Irena Kolmanová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
Provede:       Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 198/RMČ/2020 
 

k vyhodnocení veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikací v oblasti starých Kyjí -                 
ul. Za Školou“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení 

___________________________________________________________________________ 
 

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

protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o hodnocení nabídek  k veřejné zakázce 
„Rekonstrukce komunikací v obl asti starých Kyjí - ul. Za Školou“ zadávané formou 
zjednodušeného podlimitního řízení 

 
II. r o z h o d l a 
 

v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce komunikací v obl asti 
starých Kyjí - ul. Za Školou“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, na 
základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče 

  
 Obchodní firma: COMMATEL-Uher, s.r.o. 
 Sídlo: Praha 4, Staňkova 922/44, PSČ 149 00  
 IČO: 270 92 348 

 
III.   u k l á d á 
         Ing. Petru Hukalovi, Dis., místostarostovi městské části Praha 14 

 
 1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikací v oblasti 

starých Kyjí - ul. Za Školou“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, 
s rozhodnutím zadavatele 

T: 30. 4. 2020 
 

 2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,                     
ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce „Rekonstrukce 
komunikací v oblasti starých Kyjí - ul. Za Školou“ zadávané formou zjednodušeného 
podlimitního řízení 

T: 30. 6. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Mgr. Radek Vondra                                                                 Ing. Petr Hukal, Dis. 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
Provede:       Ing. Petr Hukal 
Na vědomí:   OI,  OŘEŠ, OD 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 199/RMČ/2020 
 

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0502/2018/OI/1100 na realizaci 
překládky sítě elektronických komunikací v rámci investiční akce „Rekonstrukce mostu 

v ul. Za Rokytkou“   
___________________________________________________________________________ 

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

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0502/2018/OI/1100 na realizaci překládky                                
sítě elektronických komunikací v rámci investiční akce „Rekonstrukce mostu                                        
v ul. Za Rokytkou“ se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov  

 
II.   u k l á d á 
         Ing. Petru Hukalovi, DiS., místostarostovi městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0502/2018/OI/1100 na realizaci překládky                                
sítě elektronických komunikací v rámci investiční akce „Rekonstrukce mostu                                      
v ul. Za Rokytkou“ se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
 

                              
T: 30. 4. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                               Ing. Petr Hukal, DiS. 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Ing. Petr Hukal, DiS. 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 200/RMČ/2020 
 

k uzavření dohody o převodu práv a povinností ke stavbě z vydaného rozhodnutí                         
na stavbu „Most přes Rokytku“, Praha 9, MČ P14   

___________________________________________________________________________ 
 

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

uzavření  dohody o převodu práv a povinností ke stavbě z vydaného rozhodnutí na 
stavbu „Most přes Rokytku“, Praha 9, MČ P14 v části stavebního objektu SO 401 
přeložka NN vedení PRE, se společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, 
Svornosti 3199/19a 

 
II.   u k l á d á 
         Ing. Petru Hukalovi, DiS., místostarostovi městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření  dohody o převodu práv a povinností ke stavbě z vydaného rozhodnutí                      
na stavbu „Most přes Rokytku“, Praha 9, MČ P14 v části stavebního objektu SO 401 
přeložka NN vedení PRE, se společností PREdistribuce, a. s., se sídlem Praha 5,                 
Svornosti 3199/19a 

                              
T: 30. 4. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                               Ing. Petr Hukal, DiS. 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Ing. Petr Hukal, DiS. 
Na vědomí:   OI 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 201/RMČ/2020 
 

k uzavření nájemní smlouvy a dohody o zaplacení úhrady za užívání pozemku                            
parc. č. 1841/1, k. ú. Hloubětín 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s o u h l a s í 
 
 1. s uzavřením nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1841/1, k. ú. Hloubětín, 

se Státním pozemkovým úřadem ČR, IČO 01312774, od 1. 6. 2020 na dobu 
neurčitou za nájemné 15.774 Kč/rok 

  
 2. s uzavřením dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci se Státním 

pozemkovým úřadem ČR, IČO 01312774, o úhradě za užívání pozemku 
parc. č. 1841/1, k. ú. Hloubětín, v době od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020 ve výši 6.526 Kč 

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

 
 1. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1841/1, k. ú. Hloubětín, 

se Státním pozemkovým úřadem ČR, IČO 01312774  
  
 2. zajistit uzavření dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci se Státním 

pozemkovým úřadem ČR, IČO 01312774, o úhradě za užívání pozemku 
parc. č. 1841/1, k. ú. Hloubětín, v době od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020 

 
                              T: 31. 5. 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 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 202/RMČ/2020 
 

k návrhu na odnětí pozemků v oblasti komunikace Novopacká ze svěřené správy 
městské části Praha 14 

___________________________________________________________________________ 
 

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

schválit odnětí pozemků parc. č. 2588/13, 2589/7 a 2593/4, k. ú. Hloubětín a parc.                         
č. 2544/24, 2574/20, 2575/34, 2575/37, 2575/43, 2575/93, 2575/230, 2575/233, 
2575/237, 2575/240, 2572/241, 2575/242, 2580/33, 2779/7 a 2845/4, k. ú. K yje                                          
ze svěřené správy městské části Praha 14 

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

 
zajistit předložení návrhu na odnětí pozemků parc. č. 2588/13, 2589/7 a 2593/4,                                               
k. ú. Hloubětín a parc. č. 2544/24, 2574/20, 2575/34, 2575/37, 2575/43, 2575/93, 
2575/230, 2575/233, 2575/237, 2575/240, 2572/241, 2575/242, 2580/33, 2779/7                                  
a 2845/4, k. ú. Kyje ze svěřené správy městské části Praha 14 na nejbližší zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 14 
 

                              T: 6/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         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 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 203/RMČ/2020 
 

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2010/OSM/0020 (pronájem 
pozemků určených k instalaci streetballových konstrukcí spol. Cliff, s.r.o.)                                   

na prodloužení doby nájmu   
___________________________________________________________________________ 

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

s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2010/OSM/0020, kterým dochází 
k prodloužení doby nájmu 

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

 
 zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2010/OSM/0020 se spol. Cliff, s.r.o. 

 
 

                              T: 31. 5. 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 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 204/RMČ/2020 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 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 3 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 na dobu určitou                    
od 1. 2. 2020 do 31.  7. 2020, 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 s chválení obnovy nájmu bytu o velikosti 3 +  1 v  č. p. 1133,                         
ul. Ronešova, Praha 9 na dobu určitou od 1. 2. 2020 do 31. 7. 2020, v  souladu se 
Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 
   

                                 
T: 30. 6. 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 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 205/RMČ/2020 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 758, ul. Bryksova, 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. 758, ul. Bryksova, Praha 9 na dobu určitou                    
od 22. 12. 2019 do 31. 9. 2020, 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 s chválení obnovy nájmu bytu o ve likosti 2 +  1 v  č. p. 758,                         
ul. Bryksova, Praha 9 na dobu určitou od 22.  12. 2019 do 31. 9.  2020, v souladu                               
se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 
   

                                 
T: 30. 6. 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 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 206/RMČ/2020 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 752, ul. Maňákova, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

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

obnovu nájmu bytu o ve likosti 1 +  kk v č. p. 752, ul. Maňákova, 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 s chválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 +  kk v  č. p. 752,                         
ul. Maňákova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů 
městské části Praha 14 
   

                                 
T: 30. 6. 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 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 207/RMČ/2020 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 757, ul. Bryksova, 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. 757, ul. Bryksova, 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 s chválení obnovy nájmu bytu o ve likosti 2 +  1 v  č. p. 757,                         
ul. Bryksova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů 
městské části Praha 14 
   

                                 
T: 30. 6. 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 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 208/RMČ/2020 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 756, ul. Bryksova, 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. 756, ul. Bryksova, Praha 9 na dobu určitou                    
2 roky, 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 s chválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 +  kk v  č. p. 756,                         
ul. Bryksova, Praha 9 na dobu určitou 2 roky, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů 
městské části Praha 14 
   

                                 
T: 30. 6. 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 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 209/RMČ/2020 
 

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu                      
o velikosti 1 + kk v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě                     

městské části Praha 14 
___________________________________________________________________________ 

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

s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti                            
1 + kk v č. p. 774, ul . Kardašovská, Praha 9, na dobu určitou 1 rok, dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 
  

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

 
zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní 
společností Správa majetku Praha 14, a.s. a budoucím nájemcům na užívání bytu                            
o velikosti 1 + kk v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok  

                                 
T: 30. 6. 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 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 210/RMČ/2020 
 

 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + kk v č. p. 750, 
Bryksova ul., na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou, od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, k bytu č. 
10,                         o velikosti 1 + kk, který je situovaný v 5. nadzemním podlaží domu 
č. p. 750,                                     ul. Bryksova, který stojí na pozemku parcelní číslo 
232/702, katastrální území Černý Most, obec Praha, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – 
pouze v tiskové podobě 
  

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

 
zajistit, prostřednictvím akciové společnosti Správa majetku Praha 14, veškerá právní 
jednání související s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 10, o velikosti 1 + kk, který  
je situovaný v 5. nadzemním podlaží domu č. p. 750, ul . Bryksova, který stojí na 
pozemku parcelní číslo 232/702, katastrální území Černý Most, obec Praha na dobu 
určitou                          od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 
  

                                 
T: 30. 6. 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 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 211/RMČ/2020 
 

k návrhu na souhlas se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu 
___________________________________________________________________________ 

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

s možností zpětvzetí podaných výpovědí z nájmu bytů, resp. s uzavřením dohod v tomto 
smyslu pro případ, že budou námitky nájemců uznány za opodstatněné - dle přílohy č. 1 
pouze v tiskové podobě 

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

 
zajistit, prostřednictvím obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., provedení 
výroku č. I tohoto usnesení 
   

                                 
T: 31. 5. 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., OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 212/RMČ/2020 
 

k návrhu na souhlas s umístěním sídla do prostoru sloužícího podnikání v objektu 
Bobkova 738/22, Praha 9 a na souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí sídla 

společnosti 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s o u h l a s í 
 
 1. s umístěním sídla do prostoru sloužícího podnikání, a to v objektu Bobkova 738/22, 

Praha 9 - Černý Most pro nově vzniklou obchodní společnost Stalker Services, s. r. 
o., která je zároveň dceřinou společností Stalker Technology, s. r. o., zastoupenou 
jednateli společnosti, panem Pavlem Šmidrkalem a panem Ondřejem Milotou 

 
 2. s uzavřením smlouvy o poskytnutí sídla společnosti pro nově vzniklou obchodní 

společnost Stalker Services, s. r. o. 
 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 

 
informovat obchodní společnost Stalker Services, s. r. o., (jednatele pana Pavla 
Šmidrkala a pana Ondřeje Milotu) prostřednictvím Vladimíra Mitáše, předsedy 
představenstva obchodní společnosti Správa majetku Praha 14 a. s., o ods ouhlasení 
umístění sídla                         do prostoru sloužícího podnikání v objektu Bobkova 
738/22, Praha 9 - Černý Most a dále o zajištění uzavření smlouvy o poskytnutí sídla 
společnosti pro obchodní společnost Stalker Services, s. r. o. 
                                  

T: 30. 4. 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., OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 213/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. 5. 2020 do 31. 10. 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. 5. 2020 do 31. 10. 2020  
                                   

T: 24. 4. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                        Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta 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 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 214/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. 5. 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. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 na dobu určitou                    
od 1. 5. 2020 do 31. 7. 2020  
                                   

T: 24. 4. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                        Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta 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 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 215/RMČ/2020 
 

k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k 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  
 

prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610,                       
Praha 9 na dobu určitou od 1. 5. 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. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 na dobu určitou                    
od 1. 5. 2020 do 31. 7. 2020  
                                   

T: 24. 4. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                        Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta 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 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 216/RMČ/2020 
 

k informaci o výsledku kontroly MHMP se zaměřením na výkon přenesené        
působnosti na úseku krizového řízení 

___________________________________________________________________________ 
 

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

informaci o výsledku kontroly MHMP se zaměřením na výkon přenesené působnosti                      
na úseku krizového řízení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                        Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Na vědomí:   KT - ÚKŘ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 20. 4. 2020 
 

č. 217/RMČ/2020 
 

k návrhu na uzavření dodatku č. 5 k mandátní smlouvě č. 0185/2013/KT-OddIT/1170  
ze dne 25. 6. 2013 se společností eIdentity a.s., IČO: 27112489 

___________________________________________________________________________ 
 

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

uzavření dodatku č. 5 k mandátní smlouvě č. 0185/2013/KT-OddIT/1170 ze dne                                   
25. 6. 2013 se společností eIdentity a.s., IČO: 27112489 

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

 
zajistit uzavření  dodatku č. 5 k mandátní smlouvě č. 0185/2013/KT-OddIT/1170 ze dne 
25. 6. 2013 se společností eIdentity a.s., IČO: 27112489 

                                 
T: 30. 4. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Mgr. Radek Vondra                                                                      Jaromír Krátký 
starosta městské části Praha 14                                                 člen Rady městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jaromír Krátký 
Na vědomí:   OIKT, OPKČ 
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