
Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 217/RMČ/2015 
 

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 12              
o velikosti 1 + 0 do podnájmu v č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 

___________________________________________________________________________ 
 

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 č. 12                  
o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou                         
od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  
  

II.     u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most, s. r. o. a budoucím 
podnájemcem na užívání bytu č. 12 o velikosti  1 + 0 v  domě  č. p. 1610, Broumarská 
ul., Praha 9 na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015  
    

                                 
T: 15. 5. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                          Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
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 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 218/RMČ/2015 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9  
___________________________________________________________________________ 

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

obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 na dobu určitou  
3 měsíce, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě  

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

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v  č. p. 735,              
ul. Kučerova, Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce    

                                 
T:  30. 5. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS, nájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 219/RMČ/2015 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9  
___________________________________________________________________________ 

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

obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu 
určitou 1/2 roku, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě  

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

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v  č. p. 755,              
ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1/2 roku    

                                 
T:  30. 5. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS, nájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 220/RMČ/2015 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 741, 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 + 0 v č. p. 741, ul. Bryksova, 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, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v  č. p. 741,              
ul. Bryksova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok    

                                 
T:  30. 5. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS, nájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 221/RMČ/2015 
 

k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 3 + 1 v domě  
č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9   

___________________________________________________________________________ 
 

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

s návrhem na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1135, 
Ronešova ul., Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  

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

 
zajistit právní úkony související s vydáním souhlasu se společným nájmem bytu                   
o velikosti 3 + 1 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9    

                                 
T:  30. 6. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS, nájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 222/RMČ/2015 
 

k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží 
objektu č. p. 741 ulice Bryksova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení  

___________________________________________________________________________ 
 

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

s pronájmem prostoru sloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 741 
ulice Bryksova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení   

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

 
zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14, a. s., 
uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží 
objektu č. p. 741 ulice Bryksova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení       

                                 
T:  31. 5. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., OSM 



 

PŘÍLOHA č. 1 
k usnesení Rady m.č. Praha 14  

č.  222/RMČ/2015 ze dne 29. 4. 2015 
 
 
 

    Rada městské části Praha 14 souhlasí s pronájmem prostoru sloužícího podnikání                      
v 1. nadzemním podlaží objektu č.p. 741 ulice Bryksova, Praha 9 s účastníkem výběrového 
řízení a s uzavřením nájemní smlouvy s panem Huu Trung Nguyen, sídlem Osadní 1473/4, 
170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 88121143, za výši nájemného 1.600 Kč/m2/rok na dobu 
neurčitou za podmínky,  že před uzavřením této nájemní smlouvy bude uzavřena smlouva 
o odkoupení pohledávky ve výši 70.000 Kč.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 223/RMČ/2015 
 

k návrhu na nesouhlas s opakovaným prodloužením termínu pro dodání rozhodnutí                 
o změně účelu užívání a na souhlas s podáním výpovědi z nájmu prostoru  

v objektu č. p. 626 ulice Kardašovská, Praha 9  
___________________________________________________________________________ 

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

s opakovaným prodloužením termínu pro dodání rozhodnutí o změně účelu užívání                
do 30. 4. 2015 pro nájemce prostoru v objektu č. p. 626 ul. Kardašovská, Praha 9, 
obecně prospěšnou společnost Tichý svět, o.p.s., se sídlem Staňkovská 378, Praha 9,   
IČ: 26611716    

 
II. s o u h l a s í 
 

s podáním výpovědi bez výpovědní doby z důvodu nedodržení smlouvy o nájmu 
prostoru nesloužícího podnikání č.j.: 15/SMP/14 ze dne 15. 5. 2014 v čl. 3. bod 3.3.   

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

 
informovat nájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní společnosti 
Správa majetku Praha 14 a. s., o neodsouhlasení opakovaného prodloužení termínu pro 
dodání rozhodnutí o změně účelu užívání prostoru v objektu č. p. 626 ul. Kardašovská, 
Praha 9 a zajistit podání výpovědi obecně prospěšné společnosti Tichý svět, o.p.s.        

                               
 

  T:  15. 5. 2015 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., OSM, nájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 224/RMČ/2015 
 

k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn 
neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s t a n o v u j e 
 

měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 
Praha 14 s účinností od 1. 4. 2015  

 
II.     u k l á d á 
         Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14 

 
předložit schválení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům 
Zastupitelstva městské části Praha 14 s účinností od 1. 4. 2015 na zasedání 
Zastupitelstva městské části Praha 14  
     

                                 
T: 6/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Luděk Lisý 
Na vědomí:   KT - PO 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 225/RMČ/2015 
 

k návrhu na schválení směrnice QS 61-01 V04 R00 Hospodaření s majetkem                       
MČ Praha 14  

___________________________________________________________________________ 
 

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

směrnici QS 61-01 V04 R00 Hospodaření s majetkem MČ Praha 14  
 
II.     u k l á d á 
         Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14 

 
zajistit vydání směrnice QS 61-01 V04 R00 Hospodaření s majetkem MČ Praha 14  
     

                                 
T: 30. 4. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Luděk Lisý 
Na vědomí:   KT, OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 226/RMČ/2015 
 

ke jmenování komise pro otevírání obálek u veřejných zakázek malého rozsahu  
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. j m e n u j e 
 

členy komise pro otevírání obálek u veřejných zakázek malého rozsahu v roce 2015             
dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě  

 
II. r u š í 
 

ke dni 30. 4. 2015 usnesení č. 599/RMČ/2009 ze dne 20. 10. 2009, kterým byli 
jmenováni členové předcházející komise pro otevírání obálek u veřejných zakázek 
malého rozsahu 

 
III.    u k l á d á 
         Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14 

 
seznámit členy komise pro otevírání obálek s výše uvedeným rozhodnutím  
     

                                 
T: 30. 4. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Luděk Lisý 
Na vědomí:   OPKČ, OI, členové a náhradníci komise 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 227/RMČ/2015 
 

 vyjádření městské části Praha 14 k žádosti o dočasné umístění stavby „Ramirent -
Zákaznické centrum“ na pozemku parc. č. 1241/2  k. ú. Hloubětín, ul. Zálužská   

___________________________________________________________________________ 
 

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

se základními údaji a řešením záměru „Ramirent - Zákaznické centrum“ na pozemku 
parc.č. 1241/2  k. ú. Hloubětín, ul. Zálužská  

 
II. n e s o u h l a s í 
 

s dočasným umístěním stavby „Ramirent - Zákaznické centrum“ na pozemku parc.                  
č. 1241/2  k. ú. Hloubětín, ul. Zálužská:  
-  dotčený pozemek je podle územního plánu SÚ hl. m. Prahy zařazen do plochy IZ – 
    izolační zeleň, kde umístění této stavby není přípustné 
-  záměr nevytváří městotvorný prvek navozující významnost a zajímavost lokality      
-  záměr je umísťován v těsném kontaktu se hřbitovem, kde by provozem centra došlo 

k narušení piety místa  
 
III.    u k l á d á 
         Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14 

 
sdělit stanovisko městské části Praha 14 k záměru „Ramirent - Zákaznické centrum“ 
žadateli Ing. Vojtěchu Šebkovi, Novozámecká 456/9, Praha 9 
                                     

T: 30. 4. 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   KS OÚR 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 228/RMČ/2015 
 

k návrhu stanoviska MČ Praha 14 k oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.,                            
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů  o záměru  
„Ekologická likvidace vozidel, parc. č.  2668/72, k. ú. Kyje, při ul. Nedokončená,               

Praha 14“   
___________________________________________________________________________ 

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

s doplněným  oznámením dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), o záměru  „Ekologická 
likvidace vozidel, parc. č.  2668/72, k. ú. Kyje, při ul. Nedokončená, Praha 14“, 
v rozsahu přílohy 3 zákona 
  

II. n e s o u h l a s í 
 

s umístěním záměru „ekologická likvidace vozidel“ ve funkční ploše VN - nerušící 
výroba a služby územního plánu SÚ hl.m. Prahy; jeho zařazení je výjimečně přípustné 
v plochách VS - výroba, skladování a distribuce  
  

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

 
zaslat stanovisko MČ Praha 14 k záměru  „Ekologická likvidace vozidel, parc.                        
č. 2668/72, k. ú. Kyje, při ul. Nedokončená, Praha 14“, odboru životního prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy                                     

T: 30. 4. 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   KS OÚR 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 229/RMČ/2015 
 

vyjádření městské části Praha 14 k oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., koncepce, 
„Integrované strategie pro integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti“   

___________________________________________________________________________ 
 

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

oznámení dle zákona č. 100/2001 sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), koncepce 
„Integrovaná strategie pro integrované územní investice pražské metropolitní oblasti“, 
včetně  
1. úsporného rozsahu předloženého oznámení, v němž jsou vytýčeny hlavní rysy 

koncepce a popsány rozhodující možnosti ovlivnění životního prostředí v obecné 
podobě  

2. očekávaného vývoje koncepce spočívající v přípravě jednotlivých integrovaných 
územních investic, které budou podle povahy podrobeny posouzení podle zákona  

  
II. d o p o r u č u j e 
 

věnovat zvláštní pozornost v dalším zpracování návrhu koncepce  
1. rozvoji silniční dopravní infrastruktury v severozápadním a jihozápadním kvadrantu 

Pražské metropolitní oblasti s důrazem na odlehčení a kompenzaci negativních 
dopadů rozvoje nadřazeného komunikačního systému a usilovat o odvedení transitní 
dopravy (dopravní síť TEN-T) mimo hlavní město Prahu 

2. umisťování a rozvoji areálů city logistiky pro zásobování Prahy a terminálů 
kombinované dopravy  

3. zlepšení dostupnosti a prostupnosti, vybudování infrastruktury k překonávání 
přírodních a technických bariér  

4. zvýšení podílu nákladní železniční dopravy 
5. respektování a rozvoji koncepce „zeleného pásu kolem Prahy“ a dalších opatření 

k posílení ekologické stability území severní a severovýchodní části metropolitní 
oblasti 

– kde bude vždy prioritou snižování dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví   
  
  
 
 
 



 
 

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

 
sdělit vyjádření městské části k oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., koncepce 
„Integrovaná strategie pro integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti“ 
Ministerstvu životního prostředí ČR se sídlem Vršovická 65, 100 10  Praha 10 
                                     

T: 5. 5. 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   KS OÚR, KS OSPK, ODOP 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 230/RMČ/2015 
 

k návrhu připomínek MČ Praha 14 k návrhu novely nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy,  
kterým se vydává Tržní řád 

___________________________________________________________________________ 
 

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

návrh připomínek MČ Praha 14 k návrhu novely Tržního řádu dle přílohy č. 1 
  

II.     u k l á d á 
         Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14 

 
zaslat připomínky MČ Praha 14 k návrhu novely Tržního řádu odb. živnostenskému                
a občanskosprávnímu MHMP        
  

                                 
T: 30. 4. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   ODOP, ŽO, KS OÚR, OŘEŠ 



Příloha 1 
 

Připomínky MČ Praha 14 k návrhu novely nařízení č.9/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým se 
vydává Tržní řád 

 
 

1) MČ Praha 14 nesouhlasí se zřízením nového tržního místa na pozemku č. 232/691 v k.ú. 
Černý Most (poř.č.505), za účelem prodeje sezónního ovoce. MČ Praha 14 v souladu 
s doporučením MHMP usiluje o omezení prodeje na veřejných prostranstvích a neshledává 
důvody pro zřízení nového tržního místa 
 
2) Farmářské trhy – regulaci farm. trhů ponechat v kompetenci MČ. 
MČ Praha 14 navrhuje, aby regulace v oblasti nabízeného a prodávaného sortimentu byla 
v kompetenci příslušných městských částí.                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 231/RMČ/2015 
 

k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015  
___________________________________________________________________________ 

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

 
 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 
        
  schválený rozpočet                                               
         příjmy                                                                                   255.054,40  tis.  Kč                                                               
         výdaje                                                                                   296.065,80  tis.  Kč                                                                    
         financování                                                                             41.011,40  tis.  Kč 
   
 rozpočet po 4. rozpočtovém opatření k 23. 3. 2015 
         příjmy                                                                                   257.982,40  tis.  Kč 
        výdaje                                                                                   317.004,90  tis.  Kč 
         financování                                                                                59.022,50  tis.  Kč  
 
 rozpočet po 5. rozpočtovém opatření k 20. 4. 2015 
         příjmy                                                                                   284.525,90  tis.  Kč 
        výdaje                                                                                   346.042,50  tis.  Kč 
         financování                                                                                61.516,60  tis.  Kč    
        
II. u k l á d á 
 Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14  
 

T: 6/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ                                                                                                                                                                                                                                                          



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 232/RMČ/2015 
 

k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou, Praha 9 - Lehovec, 
Chvaletická 918 a Blankou Ordóňezovou na pronájem garáže 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s uzavřením nájemní smlouvy mezi Základní školou, Praha 9 - Lehovec,               
Chvaletická 918 a Blankou Ordóňezovou na pronájem garáže v objektu základní školy 
  

II.     u k l á d á 
         Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 

informovat Mgr. Josefa Knepra, ředitele Základní školy, Praha 9 - Lehovec,               
Chvaletická 918 a Blanku Ordóňezovou o vyslovení souhlasu s pronájmem garáže                       
v objektu základní školy       
                                 

T: 4. 5. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, ZŠ Chvaletická, OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 233/RMČ/2015 
 

k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou  
___________________________________________________________________________ 

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

zahraniční pracovní cestu starosty městské části Praha 14 Bc. Radka Vondry do města 
Brusel v Belgii v termínu 12. - 14. května 2015 na závěrečný celoevropský seminář 
v rámci projektu „Enhancing political participation of migrant youth“ - ACCESS,                 
ve kterém je městská část zapojena jako partner. Náklady spojené s cestou hradí 
pořádající organizace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                           Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Na vědomí:   OSVZ, OŘEŠ, OHS 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 234/RMČ/2015 
 

k uzavření smlouvy č. 14201673 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí  u projektu „Snížení 
energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova č. p. 967, 968 a 969 Praha 14“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

uzavření smlouvy č. 14201673 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí u projektu „Snížení 
energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova č. p. 967, 968 a 969 Praha 14“ 
   

II.     u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření smlouvy č. 14201673 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí u projektu „Snížení 
energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova č. p. 967, 968 a 969 Praha 14“ 
  
                                 

T:  7. 5. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                          Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   odbor investiční, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 235/RMČ/2015 
 

k zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Zajištění odborné 
psychologické pomoci formou komplexní činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně 

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů“ 
___________________________________________________________________________ 

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

1. zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Zajištění odborné 
psychologické pomoci formou komplexní činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb.,                 
o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů“ 

   
2. návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce dle přílohy č. 1 
 
3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslaná výzva k předmětné veřejné zakázce dle 

přílohy č. 2 
 

II. j m e n u j e 
 
hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové 
podobě 
 

III.    u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k veřejné zakázce malého 
rozsahu „Zajištění odborné psychologické pomoci formou komplexní činnosti dle 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů“ 
                                  

T:  31. 5. 2015 
 
 
 
 
 
 
 

          Bc. Radek Vondra                                                          Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, OPKČ, OŘEŠ 



Příloha č. 1 
 

 
 
Zadavatel: 
 

Městská část Praha 14, IČ: 00231312 
ul. Bří. Venclíků 1073 

198 21  Praha 9 
 

 
 
 

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE 

 

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby   

 
 
 

„Zajištění odborné psychologické pomoci formou komplexní činnosti dle zákona  
č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby s přiměřeným použitím zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
 



Identifikační údaje veřejné zakázky 
 

Název veřejné zakázky 
Zajištění odborné psychologické pomoci formou komplexní činnosti dle 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů 

Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby 

Zahájení zadávacího řízení 30. 04. 2015 

Lhůta pro podání nabídek 18. 05. 2015 

Identifikační údaje zadavatele 

Název Městská část Praha 14 

IČO/DIČ 002 31 312 / CZ00231312 

Adresa sídla Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 

Právní forma 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele Bc. Radek Vondra, starosta 

Kontaktní osoba zadávacího řízení 

Kontaktní osoba Bc. Petra Hubková 

Telefon +420 225 295 577 

E-mail petra.hubkova@praha14.cz 
 

1.      Poskytování zadávací dokumentace 

1.1.    Zadávací dokumentace je uveřejněna v celém rozsahu na profilu zadavatele na adrese: http://sluzby.e-
zakazky.cz. 

1.2.     Obsah zadávací dokumentace 

1. Výzva pro podání nabídek a textová část zadávací dokumentace 
1. Krycí list nabídky (příloha č. 1) 
2. Smlouva (příloha č. 2) 
3. Čestné prohlášení (příloha č. 3) 

 

2.      Předmět veřejné zakázky 

 
2.1.   Předmět plnění se týká poskytování odborné psychologické pomoci formou komplexní činnosti   

(poradenství, konzultace, terapie, příp.diagnostiky) dle požadavku zadavatele, a to dětem svěřeným do 
pěstounské péče osobám, které mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s městskou částí Praha 
14. 

2.2.     Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy, přičemž obsahem smlouvy se rozumí veškeré  
úkony související s předmětem plnění, a to i takové činnosti, které nejsou výslovně zmíněny 
v přiložených dokumentech, ale z povahy předmětu plnění je zřejmé, že jsou k tomuto nezbytné. 

2.3.    Termín plnění veřejné zakázky: 

2.3.1.  Předpokládané zahájení realizace:  1. června  2015. 

2.3.2.  Předpokládané ukončení realizace:  31. prosince 2016. 



2.4     Maximální rozsah zakázky 30 hod. měsíčně dle požadavku zadavatele. 

2.5.    Předpokládaná hodnota činí  800 Kč bez DPH  za hodinu práce psychologa, pokud by zadavatel využil  
stanovený maximální počet hodin, předpokládaná hodnota veřejné zakázky bude činit  456.000 Kč bez 
DPH. 

3.     Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace 

        Základní kvalifikační předpoklady 
3.1.     Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení § 

53 odst. 1 zákona, a to čestným prohlášením podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem/za 
uchazeče (příloha č. 3 zadávací dokumentace). 

         Profesní kvalifikační předpoklady 

3.2.   Zadavatel požaduje prokázání splnění následujících profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v 
rozsahu dle ustanovení § 54 písm. a), b) zákona.   

3.3.   Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením 
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán, způsob prokázání  –  kopie dokladu ne starší 90 dnů. 

3.4.    Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel předložením 
živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto výběrového řízení, 
případně licenci, způsob prokázání  - kopie dokladu. 

          Ekonomická a finanční způsobilost plnit veřejnou zakázku 
3.5.    Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti 

splnit veřejnou zakázku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona, podepsaného osobou oprávněnou 
jednat jménem/za uchazeče. 

         Technické kvalifikační předpoklady 
3.6.    Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 

2 písm. e) zákona předložením dokladů prokazující vzdělání a odbornou kvalifikaci osoby za poskytnutí 
služeb, vyplývající z předmětu zakázky. 

 

4.      Obchodní a platební podmínky 

4.1.    Obchodní podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) zákona vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. 
Uchazeč je povinen dodržet závazný návrh smlouvy, která je přílohou této dokumentace. 

4.2.    Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou 
k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude 
řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou a bude vyřazena z hodnocení. 

4.3.    Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. 

 

5.     Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

5.1.      Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH. Nabídková 
cena bude uvedena v návrhu smlouvy, a to cena za 1 hodinu práce psychologa v souladu s předmětem 
veřejné zakázky. 



5.2.      Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit.  

5.3.    Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k činnosti vymezené v 
předmětu v této zadávací dokumentaci.  

5.4.    Cenu za hodinu v průběhu realizace je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace ke 
změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. 

 

6.      Způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií 

6.1.      Zadavatel zvolil pro hodnocení nabídek základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena (hodinová 
sazba). 

 

7.      Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky 

7.1.    Součástí nabídky bude doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat jménem/za 
uchazeče (např. výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii, výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii + 
plná moc v originále). 

7.2.    Nabídka bude předložena v listinné podobě v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (1x originál, 1x prostá 
kopie)  

7.3.  Zadavatel doporučuje uchazeči, aby obě vyhotovení nabídky byla zabezpečena proti manipulaci 
s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volné konce budou zapečetěny nebo přelepeny nebo 
jinak ukončeny tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně vyjmout. 

7.4.     Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem: 

a) Krycí list nabídky (dle závazného vzoru). 

a) Doklady k prokázání splnění kvalifikace (čestné prohlášení). 

b) Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat jménem/za uchazeče. 

c) Návrh smlouvy – podepsaný oprávněnou osobou 

d) Případné další dokumenty. 

7.5.    Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, telefonu a 
e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v krycím listu dle závazného vzoru. 

7.6.   Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „Psycholog“ 
a nápisem: „Neotvírat“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat 
oznámení podle § 71 odst. 5 zákona. 

7.7.    Nabídky je možné podávat osobně na adrese zadavatele: podatelna Úřadu městské části Praha 14, Bří. 
Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, a to v pracovní dny pondělí a středa od 7:30 do 18:00, úterý a čtvrtek od 
7:30 do 15:00 a pátek od 7:30 do 14:00 (v poslední den lhůty do 10:00). Nabídky je rovněž možné 
podávat poštou na uvedenou adresu. 

7.8.    Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či 
jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání 
nabídky. 

7.9.    Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou 
zapsány do seznamu podaných nabídek. 



7.10.   Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou v souladu s § 71 odst. 5 
zákona otevírány. 

7.11.   Zadavatel nepřipouští předložení variantní nabídky. 

8.      Lhůty 

8.1.    Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.5. 2015 v 10:00 hod. Nabídky je možné podávat osobně na adrese 
zadavatele: podatelna Úřadu městské části Praha 14, Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, a to 
v pracovní dny pondělí a středa od 7:30 do 18:00, úterý a čtvrtek od 7:30 do 15:00 a pátek od 7:30 do 
14:00 (v poslední den lhůty do 10:00). Nabídky je rovněž možné podávat poštou na uvedenou adresu. 

8.2.    Zadávací lhůta trvá 180 dní. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. 

9.     Další informace a požadavky zadavatele 

9.1.    V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní 
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a 
zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

9.2.    Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se uchazečům 
nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. 

9.3.   V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V 
případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 zákona. 

9.4.     Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. 

9.5.   Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba 
povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole). 

9.6.      Zadavatel si vyhrazuje právo předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit. 
 
 
V Praze dne  30. 4. 2015 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Bc. Radek Vondra 
starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    Příloha č. 2 
 
 

 
Seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k veřejné zakázce malého rozsahu  
„Zajištění odborné psychologické pomoci formou komplexní činnosti dle zákona  
č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů“  
 
 

 
 
 
 

1. PhDr. Ilona Špaňhelová, Krátkého 4/250, Praha 9, PSČ: 198 00 
     IČ: 62590910 
 

2. Dětské centrum paprsek -RC Zdeňka Matějčka, Svépravická 701, Praha 9,  
PSČ: 198 00 
IČ: 70875413 
 

3. PhDr. Bernadeta Bechyňová, Ostravského 253/3, Praha 5 - Anděl, PSČ: 150 00 
IČ: 44318138 
 

4. Mgr. Miroslava Pešlová, Oldřichova 49, Praha 2, PSČ: 128 00 
IČ: 66920728 
 
 

5. Psycholog Praha s.r.o.,Řipská 767/15, 130 00 Praha - Vinohrady 
IČ: 01400606 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 236/RMČ/2015 
 

k převzetí spoluvlastnického podílu ¼ na pozemcích parc. č. 831/10, parc. č. 1424/13, 
parc. č. 1637/2, parc. č. 2553/2 a parc. č. 2553/8 v k. ú. Hloubětín  

___________________________________________________________________________ 
 

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

s převzetím spoluvlastnického podílu ¼ na pozemcích parc. č. 831/10, parc. č. 1424/13, 
parc. č. 1637/2, parc. č. 2553/2 a parc. č. 2553/8 v k. ú. Hloubětín od dárců uvedených 
v příloze č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě 
   

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

 
zajistit projednání darovací smlouvy na spoluvlastnický podíl ¼ na pozemcích 
parc. č. 831/10, parc. č. 1424/13, parc. č. 1637/2, parc. č. 2553/2 a parc. č. 2553/8 v k. ú. 
Hloubětín na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 
                                    

T: 6/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty 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 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 237/RMČ/2015 
 

k uzavření souhlasného prohlášení o vlastnictví přístupové cesty na pozemku                     
parc. č. 1204/1 k. ú. Kyje k domům č. p. 845-847 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s uzavřením souhlasného prohlášení o vlastnictví přístupové cesty na pozemku 
parc. č. 1204/1 k. ú. Kyje k domům č. p. 845-847 - cesta je ve vlastnictví hl. m. Prahy   
ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 

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

 
zajistit projednání souhlasného prohlášení o vlastnictví přístupové cesty na pozemku 
parc. č. 1204/1 k. ú. Kyje k domům č. p. 845-847 - cesta je ve vlastnictví hl. m. Prahy      
ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14; na nejbližší zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha 14 
                                    

T: 6/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty 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 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 238/RMČ/2015 
 

k Memorandu o podpoře bezmotorové dopravy 
___________________________________________________________________________ 

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

s Memorandem o podpoře bezmotorové dopravy dle přílohy č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                           Ing. Ilona Picková 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
 



Memorandum 
o podpoře bezmotorové dopravy 

 
 
My, níže podepsaní zástupci městských částí na severovýchodě hlavního města Prahy, 
deklarujeme systematickou podporu trvale udržitelné mobility včetně kvalitní bezmotorové 
dopravy. 
 
Jsme si vědomi, že bezkolizní mobilita je jedním ze základních předpokladů kvalitních 
životních podmínek našich spoluobčanů. Jedině ta zde umožní snižování dopravního 
zatížení, plnohodnotné naplňování obytných a obslužných funkcí našich městských částí. 
 
Pro realizaci těchto cílů zde deklarujeme, že budeme úzce spolupracovat  při zpracování, 
aktualizaci koncepčních dokumentů, projektových dokumentací k rozsáhlým i dílčím akcím 
v oblasti dopravy a prostorového rozvoje. Rovněž deklarujeme, že budeme koordinovat své 
postupy vůči příslušným orgánům a organizacím. 
 
Budeme zejména: 
 

● na základě dopravních koncepcí i akčních plánů postupně zvyšovat bezkolizní 
prostupnost našeho území pro cyklistickou dopravu, vytvářet propojení našich 
městských částí s okolím, včetně přilehlého území Středočeského kraje, 

● usilovat při realizaci dálkové cyklotrasy EuroVelo č. 4 o její plynulé vedení 
chráněnými, kvalitními cyklostezkami,  

● podporovat v našem území realizaci sítě cyklotras (včetně návazností na trasu 
EuroVelo č. 4) i aktivní využití dopravní infrastruktury,  

● aktivně prosazovat rychlé zpracování vyhledávací “Studie proveditelnosti propojení 
pro pěší a cyklistickou dopravu v koridoru mezinárodní cyklotrasy EuroVelo 4 a 
pražských A26+A266, optimálně v úseku MČ Praha 9 – Praha 19 – Praha Satalice – 
Praha 14 – Praha 20”, aby se její závěry (doporučení) mohly stát součástí  rozvoje 
dopravní infrastruktury, zejména optimalizace železniční tratě Lysá nad Labem – 
Praha Vysočany, zkapacitnění Kbelské ulice a dalších záměrů,  

● zajišťovat marketingovou podporu cykloturistiky, propagaci místních atraktivit, a 
hodnot,  rozvíjet podmínky pro zdejší návštěvnost, 

● zvyšovat sounáležitost, identitu našich spoluobčanů se svým prostředím. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ing. Jan Jarolím - starosta MČ Praha 9 

Bc. Radek Vondra - starosta MČ Praha 14 

Zbyněk Richter - starosta MČ Praha - Dolní Počernice 

Mgr. Ivan Kabický - starosta MČ Praha 18 

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - starosta MČ Praha-Čakovice 

Pavel Žďárský - starosta MČ Praha 19 

Mgr. Milada Voborská - starostka MČ Praha - Satalice 

František Švarc - starosta MČ Praha-Vinoř 

Hana Moravcová - starostka MČ Praha 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
11. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 29. 4. 2015 
 

č. 239/RMČ/2015 
 

ke jmenování člena redakční rady časopisu Čtrnáctka  
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. j m e n u j e 
 

Soňu Tománkovou členem redakční rady časopisu Čtrnáctka  
 
II.    u k l á d á 
        Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14 

 
informovat člena redakční rady o jeho jmenování  
     

                                 
T: 5. 5. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
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