
Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 285/RMČ/2015 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského,              
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. 993, ul. Kpt. Stránského, 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 3 + 1 v  č. p. 993,              
ul. Kpt. Stránského, Praha 9 na dobu určitou 1 rok    

                                 
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 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 286/RMČ/2015 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, 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 + 1 v č. p. 753, 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, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v  č. p. 753,              
ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok    

                                 
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 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 287/RMČ/2015 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9  
___________________________________________________________________________ 

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

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, 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, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + kk v  č. p. 753,              
ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok    

                                 
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 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 288/RMČ/2015 
 

k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9  
___________________________________________________________________________ 

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

s podnájmem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9, dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě, na dobu určitou  2 roky  

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

 
zajistit právní úkony související s podnájmem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745,                   
ul. Maňákova, Praha 9 na dobu určitou  2 roky  
  

                                 
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 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 289/RMČ/2015 
 

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami 
k pronájmu bytů m. č. Praha 14 - přidělení bytu o velikosti  1 + 1 v  č. p. 754, 

Kardašovská ul., Praha 9 - Hloubětín  
___________________________________________________________________________ 

 
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 + 1 v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 - Hloubětín, na dobu určitou 2 roky,                    
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 uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní 
společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu                
o velikosti 1 + 1 v  č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 - Hloubětín, na dobu určitou                
2 roky 
  
                               

T:  31. 7. 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 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 290/RMČ/2015 
 

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením                     
bytu MHMP   

___________________________________________________________________________ 
 

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

s přidělením bytu Magistrátu hl. m. Prahy, 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 souhlasu městské části Praha 14 s přidělením bytu Magistrátu          
hl. m. Prahy 

  
                               

T:  ihned 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          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 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 291/RMČ/2015 
 

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu                   
o velikosti  1 + 1 v  č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 - Černý Most, 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 + 1 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 - Černý Most, za podmínky vrácení stávajícího 
bytu, na dobu určitou  do 31. 5. 2016, 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 uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní 
společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu                
o velikosti 1 + 1 v  č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 - Černý Most, na dobu určitou               
do 31. 5. 2016, za podmínky vrácení bytu stávajícího 

                               
T:  31. 7. 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 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 292/RMČ/2015 
 

k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy pro spolek Neposeda do části 
prostor v objektu č. p. 1002, ul. Bryksova, Praha 9   

___________________________________________________________________________ 
 

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

s uzavřením podnájemní smlouvy na část prostor o výměře 53 m2 v 1. nadzemním 
podlaží objektu č. p. 1002 ulice Bryksova, Praha 9, mezi nájemcem příspěvkovou 
organizací Praha 14 kulturní, se sídlem Šimanovská 47, Praha 9 a podnájemcem 
spolkem Neposeda, se sídlem Českobrodská 1, 190 11  Praha - Běchovice,                           
IČ: 69793298,  na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017, za účelem provozu 
kavárny Plechárna 
  

II.     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 odsouhlasení podnájmu části prostor o výměře 53 m2 
pro spolek Neposeda do části prostor v 1. nadzemním podlaží objektu  č. p. 1002 ulice 
Bryksova, 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., OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 293/RMČ/2015 
 

k návrhu na schválení  pronájmu objektu č. p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9 a přilehlých 
pozemků parc. č. 697 a parc. č. 698 v k. ú. Hostavice s vítězem výběrového řízení, 

spolkem Neposeda a uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci   
___________________________________________________________________________ 

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

 
1.  vítěze výběrového řízení na pronájem objektu č. p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9                

a přilehlých pozemků parc. č. 697 a parc. č. 698 v k. ú. Hostavice, spolek Neposeda, 
se sídlem Českobrodská 1, 190 11 Praha 9 - Běchovice, IČ: 69793298, za výši 
nájemného 1 Kč/m2/rok za podlahovou plochu objektu č. p. 67 a za přilehlé 
pozemky parc. č. 697 a 698      

 
2.  uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci se spolkem Neposeda na dobu určitou           

2 roky, 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 nemovité věci - objektu č. p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9             
a přilehlých pozemků parc. č. 697 a parc. č. 698 se spolkem Neposeda, se sídlem 
Českobrodská 1, 190 11 Praha 9, IČ: 69793298, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení      

                               
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., OSM 



Smlouva o nájmu nemovité věci 
Č.j.: …………………………. 

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2201 a následujícího zákona č. 
89/2012 Sb., zákon Občanský zákoník, v platném znění, takto: 

1. Účastníci 
1.1. Městská část Praha 14, se sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9, 

identifikační číslo 00231312, 
zastoupená obchodní společností Správa majetku Praha 14, a.s. 
se sídlem Metujská 907, 198 00 Praha 9, 
identifikační číslo 25622684, 
zastoupená ředitelem panem Vladimírem Mitášem 
dále jen „pronajímatel“ 

1.2. Neposeda, se sídlem Českobrodská 1, 190 11 Praha 9 - Běchovice, 
identifikační číslo 69793298,   
zastoupený předsedkyní spolku Mgr. Vandou Zemanovou   
spolek zapsaný  ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 
10417 
dále jen „nájemce“ 

2. Preambule 
2.1. Pronajímateli je Statutem hlavního města Prahy svěřen majetek ve výlučném vlastnictví 

hlavního města Prahy, nacházející se na území Městské části Praha 14, mimo jiné i pozemek 
parcelní č. 696 o výměře 328 m2, jehož součástí je objekt číslo popisné 67 v ulici Baštýřská a 
přilehlé pozemky parcelní č. 697 o výměře 991 m2 a parcelní č. 698 o výměře 512 m2, zapsané 
u Katastrálního úřadu Praha-město pro katastrální území Hostavice na listu vlastnickém 
č. 571 (dále jen “objekt”).  

2.2. Pronajímatel pověřil správou pronajímaného majetku obchodní společnost Správa majetku 
Praha 14, a.s. se sídlem Metujská ul. 907, 198 00 Praha 9, identifikační číslo 25622684, 
mandátní smlouvou č.j. 1/2012/SMP14 ze dne 14.11.2012 a mandátní smlouvou č.j. 
2/2012/SMP14 ze dne 14.11.2012. 

3. Předmět nájmu 
3.1. Pronajímatel přenechává nemovitou věc, a to objekt č.p. 67, ul. Baštýřská, Praha 9 – 

Hostavice o celkové výměře podlahové plochy 508,51 m2 v 1. podzemním až ve 3. 
nadzemním podlaží za účelem komplexního provozu sociálních a návazných služeb, zejména 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
nebo osoby v krizi a provozování dětské skupiny s tím, že provozované služby budou nabízeny 
v maximální míře pro všechny místní obyvatele, včetně příslušenství a pozemky parcelní  
č. 697 o výměře 991 m2 a parcelní č. 698 o výměře 512 m2 určené k užívání jako zahrada,  
k dočasnému užívání (nájmu) nájemci za účelem provozování jeho činnosti uvedené 
v zakladatelském dokumentu v této nemovité věci, která bude pak sloužit převážně činnosti 
nájemce (dále jen „nemovitá věc“), a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli níže 
sjednané nájemné. Přístup do nemovité věci je z ul. Baštýřská č.p. 67 hlavním vstupem a 
vstupem a vjezdem na pozemek parcelní č. 697 a dále vstupem a vjezdem na pozemek 
parcelní č. 697 z ulice 9. Května. 



3.2. Účelem nájmu je provozování sociálních a návazných služeb a další činnosti spolku uvedené 
v zakladatelském dokumentu v pronajaté nemovité věci, již výše specifikované.  

3.3. Nájemce nemá právo v pronajaté nemovité věci provozovat jinou činnost nebo změnit 
způsob či podmínky jejího výkonu, než jak to vyplývá z účelu nájmu již výše sjednaného, 
anebo z toho, co bylo možné důvodně očekávat při uzavření smlouvy, pokud by tato změna 
působila zhoršení poměrů v nemovité věci nebo by nad přiměřenou míru poškozovala 
pronajímatele nebo ostatní uživatele nemovité věci. To neplatí, pokud se v důsledku změny 
poměrů na jeho straně jeho činnost v některém ohledu změní jen nepodstatně.  

4. Doba trvání nájmu 
4.1. Pronajímatel přenechává nájemci nemovitou věc na dobu určitou 2 roky, počínaje dnem 

1.7.2015 do 30.6.2017. 

4.2. Nemovitou věc se pronajímatel zavazuje odevzdat nájemci nejpozději do 30.6.2015 a 
odevzdá mu s nemovitou věcí vše, čeho je třeba k jejímu řádnému užívání. O předání 
předmětu nájmu bude sepsán předávací protokol.   

5. Nájemné a úhrada nákladů za poskytnuté služby  
5.1. Výše nájemného byla sjednána v pevné částce 1,- Kč (slovy jedna koruna česká) za jeden 

m2/rok za podlahovou plochu objektu a za přilehlé pozemky parcelní č. 697 a 698, tj. roční 
nájemné ve výši 2.012,-Kč. Nájemné je nájemce povinen platit v ročních splátkách splatných 
předem, vždy nejpozději do 10. (desátého) ledna daného roku na účet vedený u PPF banky, 
a.s., Evropská 2690/17, Praha 6, číslo účtu 49023-9800050998/6000 variabilní symbol: 67500. 
První platbu za období od 1.7.2015 do 31.12.2015 v alikvotní části 1.006,-Kč se nájemce 
zavazuje uhradit v termínu do 25.7.2015. 

5.2. Sjednaná výše nájemného se počínaje rokem 2016 každoročně k 1. dubnu upraví podle míry 
inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem ze předchozí kalendářní rok. Jde o míru inflace 
vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen. Takto vypočtená nová 
výše nájemného, zaokrouhlená na celé koruny, bude platit od 1. dubna daného roku do 31. 
března následujícího roku a současně se stane základem pro úpravu nájemného v 
následujícím roce. 

5.3. Nájemce je povinen uzavřít smlouvu o odběru na všechna spotřebovaná média a služby 
potřebné k užívání nemovité věci, zejména za dodávky plynu, elektrické energie, dodávku 
vody a odvádění odpadních vod, odvoz a likvidaci komunálního odpadu, provoz. Tyto úhrady 
hradí nájemce svým jménem ve výši fakturované příslušným dodavatelem. 

5.4. Bude-li nájemce v prodlení s placením částek sjednaných touto smlouvou, zavazuje se uhradit 
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

6. Práva a povinnosti účastníků  
6.1. Pronajímatel je povinen: 

6.1.1. přenechat nemovitou věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo 
obvyklému účelu 

6.1.2. udržovat nemovitou věc v takovém stavu, aby mohla sloužit k tomu užívání, pro který 
byla  pronajata  

6.1.3. zajistit nájemci nerušené užívání nemovité věci po dobu nájmu  



6.1.4. provádět nezbytné opravy nemovité věci  

6.1.5. sjednat k nemovité věci živelní pojištění   

6.2. Pronajímatel neodpovídá za vady, o kterých v době uzavření nájemní smlouvy účastníci věděli 
a které nebrání užívání nemovité věci. Pronajímatel dále neodpovídá nájemci za případnou 
škodu, způsobenou třetími osobami (např. přerušení dodávky elektrické energie, vody, či 
tepla jejich dodavateli) a vyšší mocí. 

6.3. Nájemce je povinen: 

6.3.1. užívat nemovitou věc jako řádný hospodář k účelu sjednanému, případně obvyklému, 
a platit nájemné dle této smlouvy,  

6.3.2. provádět běžnou údržbu a opravy nemovité věci včetně zajištění zachování pořádku a 
úklidu nemovité věci specifikované v čl. 3. odst. 3.1.  

6.3.3. provádět revize všech nájemcem vnesených technických zařízení, které nejsou 
součástí předmětu nájmu. 

6.3.4. oznámit pronajímateli, že nemovitá věc má vadu, kterou je povinen odstranit 
pronajímatel, a to ihned poté, kdy ji zjistí nebo kdy při pečlivém užívání nemovité věci 
zjistit mohl, 

6.3.5. ukáže-li se během nájmu potřeba provést nezbytnou opravu nemovité věci, kterou 
nelze odložit na dobu po skončení nájmu, musí ji nájemce strpět, i když mu provedení 
opravy způsobí obtíže nebo omezí užívání nemovité věci, 

6.3.6. oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, umožní mu nájemce v 
nezbytném rozsahu prohlídku nemovité věci, jakož i přístup k ní nebo do ní, za 
účelem provedení potřebné opravy nebo údržby nemovité věci. Předchozí oznámení 
se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení. 
Vzniknou-li nájemci takovou činností pronajímatele obtíže, které nejsou jen 
nepodstatné, má právo na slevu z nájemného, 

6.3.7. předložit pronajímateli kopii pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu a 
toto pojištění udržovat po celou dobu trvání nájmu v platnosti, 

6.3.8. dodržovat veškeré požární, bezpečností, ekologické, hygienické a další předpisy 
týkající se provozování věci nemovité a hradit případné sankce udělené příslušnými 
státními a správními orgány 

6.3.9. zajišťovat na svůj náklad úklid chodníku a přilehlých pozemků předmětu nájmu 

6.3.10. hradit veškeré poplatky související s provozováním nájmu věci nemovité  

6.3.11. umožnit po oznámení pronajímateli kontrolu věci nemovité   

6.4.  Účastníci sjednali pro zajištění komunikace ve všech záležitostech smlouvy následující 
kontaktní osoby: 

6.4.1. kontaktní osoba pronajímatele: paní Eva Síťařová – referentka nebytových prostor, 
tel.: 281021477, pan Karel Nývlt – technik, tel.: 281021463, 721528510  

6.4.2. kontaktní osoba nájemce: Mgr. Ivana Štefková – ředitelka spolku Neposeda, tel.: 
739491640.   

6.5. Nájemce odpovídá za všechny škody, které způsobí na nemovité věci včetně škod, které 
způsobí jiné osoby. Takové škody je nájemce povinen na svůj náklad napravit formou uvedení 
do původního stavu, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

6.6. Nájemce je oprávněn: 



6.6.1. oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu nemovité věci, kterou je povinen 
odstranit pronajímatel a ten tak neučiní bez zbytečného odkladu, takže nájemce 
může nemovitou věc užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z 
nájemného nebo může sám provést opravu a požadovat po pronajímateli náhradu 
účelně vynaložených nákladů. V případě, že vada bude zásadním způsobem stěžovat 
užívání nebo ho znemožní zcela, má nájemce právo na prominutí nájemného nebo 
může nájem vypovědět bez výpovědní doby.  

6.6.2. trvá-li oprava vzhledem k době nájmu déle než jeden měsíc nebo ztěžuje-li oprava 
užívání nemovité věci nad míru obvyklou, má nájemce právo na slevu z nájemného 
podle doby opravy a jejího rozsahu 

6.6.3. v případě, že nájemce ohrozí v jeho nájemním právu třetí osoba nebo způsobí-li třetí 
osoba nájemci porušením nájemního práva újmu, může se ochrany domáhat nájemce 
sám,  

6.6.4. nájemce má právo provést změnu na věci nemovité jen s předchozím písemným 
souhlasem pronajímatele, a to na svůj náklad. Pokud však dojde změnou nemovité 
věci k jejímu zhodnocení, je povinen se pronajímatel s nájemcem vyrovnat při 
skončení nájmu podle míry zhodnocení. Nájemce není oprávněn bez předchozího 
písemného souhlasu pronajímatele provádět v pronajaté nemovité věci jakékoliv 
stavební úpravy. Provede-li však nájemce změnu nemovité věci bez předchozího 
souhlasu pronajímatele, je povinen ji uvést do původního stavu, jakmile ho o to 
pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu. Neuvede-li nájemce na 
žádost pronajímatele nemovitou věc do původního stavu, může pronajímatel nájem 
vypovědět bez výpovědní doby, a požadovat veškeré náklady vynaložené na uvedení 
nemovité věci do původního stavu. 

7. Podnájem 
7.1. Pronajímatel uděluje nájemci předběžný souhlas se zřízením užívacího práva k věci nemovité 

třetí osobě.  

7.2. Umožní-li nájemce užívat nemovitou věc třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této 
osoby stejně, jako kdyby nemovitou věc užíval sám.  

8. Skončení nájmu 
8.1. Nájem zanikne zejména uplynutím doby specifikované v článku 4. této smlouvy nebo může 

být ukončen dohodou účastníků. 

8.2. Při odevzdání nemovité věci je nájemce oprávněn oddělit si a vzít si vše, co do nemovité věci 
vložil nebo na ni vnesl vlastním nákladem, je-li to možné a nezhorší-li se tím podstata 
nemovité věci nebo neztíží-li se tím nepřiměřeně jejich užívání. 

8.3. Zanikne-li věc nemovitá během doby nájmu, nájem skončí. 

8.4. Zanikne-li věc nemovitá během doby nájmu zčásti, má nájemce právo buď na přiměřenou 
slevu z nájemného, anebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby. 

8.5. Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhému účastníkovi. Tříměsíční 
výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď 
došla druhému účastníkovi.  

8.6. Nájemce může vypovědět nájem pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 2308 písm. a) až 
c) občanského zákoníku, je přitom povinen uvést výpovědní důvod ve výpovědi. 



8.7. Pronajímatel může vypovědět nájem pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 2309 písm. a) 
a b) občanského zákoníku, je přitom též povinen uvést výpovědní důvod ve výpovědi.  

8.8. Nájemce je povinen odevzdat nemovitou věc pronajímateli v den, kdy nájem končí. Nemovitá 
věc je odevzdána, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do věci 
nemovité a v jejím užívání.  

8.9. Pronajímatel má právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce 
bez zbytečného odkladu nemovitou věc odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od 
skončení nájmu, pokud nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem, tedy 
zejména pokud  

8.9.1. nezaplatil-li nájemné za dobu alespoň tří měsíců,  

8.9.2. poškozuje-li nemovitou věc závažným nebo nenapravitelným způsobem,  

8.9.3. způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které 
v objektu bydlí nebo v něm užívají nebytové prostory, 

8.10. Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy 
povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době 
odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží. 

8.11. Vypovídaný účastník má právo do uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy jí byla výpověď 
doručena, vznést proti výpovědi námitky v písemné formě. Nevznese-li je včas, právo žádat 
přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem zanikne. Vznese-li vypovídaný účastník námitky 
včas, ale vypovídající účastník do jednoho měsíce ode dne, kdy jí námitky byly doručeny, 
nevezme svoji výpověď zpět, má vypovídaný účastník právo žádat soud o přezkoumání 
oprávněnosti výpovědi, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro 
zpětvzetí výpovědi. 

8.12. Nájemce je povinen odevzdat nemovitou věc ve stavu, v jakém ji převzal, nehledě na běžné 
opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel, a to 
formou písemného předávacího protokolu. 

8.13. Nájemce je povinen odstranit na  nemovité věci změny, které provedl bez souhlasu 
pronajímatele, a uvést nemovitou věc do původního stavu, nedohodnou-li se účastníci jinak. 

8.14. Zařízení a předměty upevněné ve zdech, podlaze a stropu, které nelze odstranit bez 
nepřiměřeného snížení hodnoty nebo bez poškození věci nemovité, přecházejí do vlastnictví 
pronajímatele. Pronajímatel má právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného, 
neodevzdá-li nájemce věc nemovitou pronajímateli v den skončení nájmu až do dne, kdy 
nájemce pronajímateli nemovitou věc skutečně odevzdá. Nájemce je povinen zaplatit 
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1% z posledně stanovené měsíční platby za nájem za 
každý den prodlení s vyklizením předmětu nájmu. 

8.15. Zůstane-li ve věci nemovité věc, o které lze mít za to, že patří nájemci, postará se 
pronajímatel o věc ve prospěch nájemce a na jeho účet. Nepřevezme-li nájemce tuto věc bez 
zbytečného odkladu, vzniká pronajímateli právo věc po předchozím upozornění nájemce na 
jeho účet vhodným způsobem prodat poté, co poskytne dodatečnou přiměřenou lhůtu k 
převzetí. To neplatí, jedná-li se o věc, kterou nájemce zjevně opustil. 

8.16. Vyklidí-li nájemce nemovitou věc v souladu s výpovědí, považuje se výpověď za platnou a 
přijatou nájemcem bez námitek.  



9. Firemní štít 
9.1. Pronajímatel uděluje nájemci předběžný souhlas, aby opatřil nemovitou věc v přiměřeném 

rozsahu štítem, návěstím či podobným znamením (dále jen „štít“); provedení štítu podléhá 
písemnému schválení pronajímatele. Při skončení nájmu je nájemce povinen veškerá 
znamení odstranit a uvést dotčenou část nemovité věci do původního stavu. Pro případ 
porušení této nájemcovy povinnosti sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý, byť i započatý, den prodlení s odstraněním štítu.  

10. Převod nájmu nemovité věci 
10.1. Nájemce může převést nájem v souvislosti s převodem své činnosti, jíž bude nemovitá věc 

specifikovaná v čl. 3. odst. 3.1. této smlouvy sloužit, jen s předchozím písemným souhlasem 
pronajímatele.  

11. Závěrečná ustanovení  
11.1. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s 

uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli 
mu, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

11.2. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy. Smlouva nabývá 
platnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky a účinnosti dnem 1.7.2015. 

11.3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze 
toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, 
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.  

11.4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou účastníků ve formě číslovaných 
dodatků.  

11.5. Účastníci výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 
(CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího 
uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy. Účastníci prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského 
zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

11.6. Tato smlouva je uzavřena v pěti vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží nájemce, dvě 
vyhotovení Správa majetku Praha 14, a.s. a dvě vyhotovení Městská část Praha 14. 

V Praze dne: 
 
                                    za pronajímatele:               za nájemce: 
 
                   ........................................................                      ………................................................. 
                          Vladimír Mitáš                                             Mgr. Vanda Zemanová                                                        
                  ředitel SMP-14, a.s.                                         předsedkyně spolku Neposeda  
Příloha č. 1) – platební kalendář 
              č. 2) – situační plánek nemovité věci    



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 294/RMČ/2015 
 

k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy pro nově založenou společnost             
RTG Parník, s.r.o. do prostoru sloužícího podnikání v objektu polikliniky č. p. 902,                          

ul. Gen. Janouška, Praha 9   
___________________________________________________________________________ 

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

s uzavřením nájemní smlouvy pro nově založenou společnost RTG Parník s. r. o.,                   
se sídlem Nad přívozem 1681/3, 147 00 Praha 4, IČ: 03558011, do prostoru o celkové   
výměře 128,10 m2 v 3. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. 
Janouška, Praha 9, po skončení zveřejnění adresného záměru v případě, že nebude 
doručena žádná námitka či připomínka, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a za podmínky,  
že společnost RTG Parník s. r. o. předloží platný výpis z obchodního rejstříku rozšířený 
o poskytování zdravotních služeb   
  

II.     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 odsouhlasení uzavření nájemní smlouvy pro nově  
založenou společnost RTG Parník s. r. o. do prostoru v 3. nadzemním podlaží objektu 
polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 za podmínky, že společnost RTG  
Parník s. r. o. předloží platný výpis z obchodního rejstříku rozšířený o poskytování 
zdravotních služeb a zajistit zveřejnění záměru dle přílohy č. 1 tohoto usnesení   

                               
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., OSM, nájemce 



                                                                      Příloha č. 1 k RMČ dne 8.6.2015 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 
zastoupená SPRÁVOU MAJETKU PRAHA 14, a.s., 

se sídlem Metujská ul. 907, Praha 9 

Z V E Ř E J Ň U J E    Z Á M Ě R 
na změnu nájemce z fyzické na právnickou osobu za užívání prostor  

o výměře 128,10 m2 v 3. nadzemním podlaží objektu polikliniky č.p. 902  
ulice Gen. Janouška, Praha 9 – Černý Most 

(původní využití nebytových prostor – provozování RTG se zázemím) 
 
Prostory o výměře 128,10 m2 budou pronajaty společnosti RTG Parník s.r.o., se sídlem Nad 
přívozem 1681/3, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 03558011, jednající panem Petrem Dvořákem, 
která naváže na činnost pana Petra Dvořáka a přijme veškeré dosavadní závazky plynoucí ze 
stávající nájemní smlouvy.   
 

Poučení: 
Občané mají právo se k tomuto záměru vyjádřit, případně podat své námitky či připomínky. 
Námitka či připomínka se podává písemně v listinné podobě a ve lhůtě pro podání námitek či 
připomínek.   Námitka či připomínka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené 
„NEOTVÍRAT - změna nájemce v objektu polikliniky č.p. 902 Gen. Janouška“, na které 
musí být uvedena zpáteční adresa.  

Lhůta pro podání námitek či připomínek končí dne …………… ve 12.00 hod.  

Námitky či připomínky je nutné doručit doporučeně nebo předat osobně na adresu: 
Správa majetku Praha 14 a.s., ul. Metujská 907, 198 00 Praha 9, 2. patro sekretariát 
(podatelna). 
Za čas podání námitky či připomínky odpovídá doručující osoba. K námitkám či připomínkám, 
které budou doručeny po skončení lhůty pro podání námitek či připomínek, nebude přihlédnuto. 

 
Bližší informace k tomuto záměru budou poskytnuty na tel. čísle 281021477.   
          
V Praze dne:        
 
První den zveřejnění:                        
Doba zveřejnění:                        15 dnů 
Poslední den zveřejnění:                 
Sejmuto dne:                                
 

............................................ 
         Vladimír Mitáš 
      ředitel SMP-14, a.s.  
  



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 295/RMČ/2015 
 

k návrhu na schválení Výroční zprávy a Účetní závěrky obchodní společnosti Správa 
majetku Praha 14, a. s. za rok 2014   

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady obchodní společnosti              
Správa majetku Praha 14, a. s. 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

1.  Výroční zprávu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2014   
  
2.  Účetní závěrku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2014   

 
II.     u k l á d á 
         představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.  

 
zveřejnit Výroční zprávu a Účetní závěrku za rok 2014 v souladu s příslušnými 
právními předpisy   

 
 

T: 30. 6. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac, předseda představenstva SMP-14, a. s. 
Na vědomí:   Vladimír Mitáš, ředitel SMP-14, a. s. 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 296/RMČ/2015 
 

k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku 
Praha 14, a. s. za rok 2014   

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady obchodní společnosti           
Správa majetku Praha 14, a. s. 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

návrh na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku               
Praha 14, a. s. za rok 2014 dle přílohy č. 1   

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

 
podepsat rozhodnutí akcionáře dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení   

 
 

T: 30. 6. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   Jiří Zajac, předseda představenstva SMP-14, a. s. 
                       Vladimír Mitáš, ředitel SMP-14, a. s. 



                                                                                                                                    Příloha č. 1 
                                                                                                               

V Praze dne  8. 6. 2015  
 
     Vážený pan        
        
     Vladimír Mitáš       
     ředitel Správy majetku Praha 14, a.s.        
     Metujská 907        
     Praha 9          
        
 
 
 
 

Rozhodnutí akcionáře 
o rozdělení zisku akciové společnosti 

Správa majetku Praha 14, a.s., dosaženého 
za rok 2014. 

        
      
 
 
 
 
    
        
           Hospodářským výsledkem za rok  2014  je zisk ve výši  283 164,46  Kč, ten bude  
 
 evidován na účtu nerozdělený zisk minulých let, na kterém  bude celkem 1 015 905,84  Kč. 

            
 
 
 
          
       
        
        
       
            
       
        
        
          Bc. Radek Vondra  
            starosta městské části Praha 14   

 
 
 

 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 297/RMČ/2015 
 

k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce členů statutárních orgánů obchodní 
společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.   

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady obchodní společnosti                  
Správa majetku Praha 14, a. s. 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

smlouvy o výkonu funkce členů statutárních orgánů obchodní společnosti Správa 
majetku Praha 14, a. s. dle přílohy č. 1 až č. 16 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě   

 
II.     u k l á d á 

představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. 
 
zajistit uzavření smluv o výkonu funkce dle přílohy č. 1 až č. 16 tohoto usnesení                     
s jednotlivými členy statutárních orgánů  

 
 

T: 15. 6. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   Ing. Jiří Klíma, místopředseda představenstva SMP-14, a. s. 
                       Vladimír Mitáš, ředitel SMP-14, a. s. 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 298/RMČ/2015 
 

k návrhu odpovědi na stížnost pana Pavla Čížka ve věci krátkých příčných živičných 
prahů na území MČ Praha 14   

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 návrh odpovědi na stížnost pana Pavla Čížka ze dne 14. 5. 2015 
 
 

T: 9. 6. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Mgr. Dana Davidová 
Na vědomí:   KT, ODOP 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 299/RMČ/2015 
 

k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9   
___________________________________________________________________________ 

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

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

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

 
zajistit na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 provedení volby 
kandidátky dle přílohy č. 1   

 
 

T: 23. 6. 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:   OSO 



Příloha č. 1 
 
 
Seznam kandidátů na funkci přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 

 
 
 
Nová uchazečka o výkon funkce přísedící  
 
 
JUDr. Jana Puchingerová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 300/RMČ/2015 
 

k návrhu na účast politika Zdravé MČ na Letní škole NSZM 2015 v Jilemnici   
___________________________________________________________________________ 

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

s účastí uvolněné radní Mgr. Ireny Kolmanové na Letní škole NSZM 2015 v Jilemnici   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   Mgr. Kolmanová, KS OSPK 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 301/RMČ/2015 
 

k ověřeným příležitostem z Dětského fóra 2015 a Veřejného fóra 2015 a stanovení 
garantů k oveřeným příležitostem MČ Praha 14 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
1.  příležitosti formulované na veřejném projednání dětí a mládeže k celkovému rozvoji  

MČ Praha 14 (Dětské fórum 2015) dne 9. 3. 2015 a následně ověřené anketou, podle 
přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 

 

         2.  přiležitosti formulované na veřejném projednání k celkovému rozvoji MČ Praha 14  
dne 16. 3. 2015 (Veřejné fórum 2015) a následně ověřené anketou podle přílohy č. 2, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení 

 
II. s t a n o v u j e 

 
1.   garanty pro příležitosti definované na Dětském fóru 2015 a následně ověřené 

anketou podle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 
 

2.   garanty pro příležitosti  definované na Veřejném fóru 2015 a následně ověřené 
anketou podle přílohy č. 4, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 

 
III. u k l á d á 

 1. Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14 
 
   1. předložit ověřené příležitosti  Zastupitelstvu městské části Praha 14                                                                         

                                                                                                                   T: 23. 6. 2015 
 

   2. předložit Radě městské části Praha 14 návrh aktualizace Komunitního plánu  
                     Zdravé  městské části na období 2015 - 2016                                                          

    T: 30. 10. 2015 
 2.  jednotlivým garantům  
 

  definovat opatření a aktivity k řešení ověřených příležitostí                       
T: 15. 7. 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
Provede:          Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí :   KS OSPK, odbory úřadu 
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Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 

 
 
 

Zpráva o výsledcích ankety k ověření 
příležitostí z Dětského fóra Prahy 14 

v roce 2015 
 

 

Obsah: 
 
1. Cíl, metodika a průběh ankety 2 
2. Výsledky 2 
3. Hodnocení 2 
4. Závěr 4 
5. Grafické a Tabulkové přílohy: 
 Graf č. 1: Celkový počet hlasů 5 
 Graf č. 2: Celkový procentuální podíl hlasů 6
 Graf č. 3: Počet hlasů podle bydliště respondentů 7 
 Graf č. 4: Procentuální podíl hlasů podle bydliště respondentů 8 
 Graf č. 5: Umístění příležitostí na DF a v anketě 9 
 Tabulka č. 1: Celková tabulka hlasování v ověřovací anketě 10
 Tabulka č. 2: Procentuální podíl hlasů podle bydliště respondenta 11 
 Tabulka č. 3: Celková tabulka hlasování podle bydliště respondenta 12 
 Tabulka č. 4 : Celkové pořadí příležitostí 13 
  

 
 
 

 
 
 

Zpracovala: Ing. P. George 

 KS OSPK  
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1. CÍL, METODIKA A PRŮBĚH 
 

1. Cíl, metodika a průběh 
Cílem ankety bylo ověřit příležitosti městské části Praha 14 definované na Dětském fóru (9. 3. 2015) a získat 
podklady pro komunitní plánování. Zpracování Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 14 vychází 
z metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR a MŽP. Komunitní plán je podkladem pro proces strategického 
plánování a řízení zejména pro tvorbu a aktualizaci Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14. Účelem komunitního 
plánu je stanovení krátkodobých cílů rozvoje městské části v komplexním dokumentu z pohledu veřejnosti.  
Děti a mládež tvoří významnou část obyvatel Prahy 14. Městská část zapojováním dětí a mládeže dává mladým 
lidem možnost vyjádřit se k tomu, co jim na městské části chybí, co by se mělo změnit /upravit/zajistit, tak, aby 
byli spokojeni s místem, kde žijí a ovlivnit tak budoucnost městské části. Zapojení dětí a mládeže má význam 
z hlediska rozvoje MČ. Přináší nové podněty a nápady, ukazuje problematiku Prahy 14  jiným úhlem pohledu. 
Mladí lidé se více ztotožňují s postupy v řešení problémů a získávají vztah k hodnotám výsledků a posiluje se 
vztah mladých lidí k místu, kde žijí. Anketa probíhala od 30. 3. do 13. 4. 2015 formou dotazníků obsahujících 
seznam devatenácti námětů a příležitostí MČ Praha 14, které formulovali účastníci Dětského fóra. Tyto podněty 
bylo nezbytné ověřit anketou mezi ostatními vrstevníky žijícími, i studujícím v Praze 14. Každý z respondentů 
mohl na anketní lísku označit 2 z 19 již zaznamenaných podnětů či každý mohl označit pouze jednu možnost a 
jeden vlastní návrh zapsat. 
Základním dělením respondentů bylo místo, kde na městské části bydlí či zda pouze navštěvují školu v Praze 14. 
Anketní lístky byly distribuovány do všech základních, mateřských a některých středních škol na Praze 14, SOU 
gastronomie a podnikání, SOŠ administrativy EU. Sběrné boxy s anketními lístky byly také umístěny 
v pobočkách městských knihoven, v Domě dětí a mládeže Prahy 9, na pracovišti Úřadu práce a v přízemí budov 
úřadu MČ Praha 14. Souběžně s distribucí papírové formy anketních lístků probíhala anketa i online na 
www.praha14.cz. 
Vyplněné lístky se následně sečetly a rozdělily na platné a neplatné. Dále byly zpracovány podle počtu hlasů a 
podle bydliště respondentů. Výsledky jsou uvedené v tabulkách, které jsou součástí této zprávy. 
 

2. VÝSLEDKY 
 

V letošním roce zúčastnilo ankety 898 respondentů (r. 2014 – 978, 2013 - 896, r. 2012 - 1729), což činí 29,2 % 
dětí ve věkové kategorii od 10 -18 let. Anketní lístky byly rozdány 1400 žákům všech základních a středních škol 
(r. 2014 – 2000 anketních lístků). Oproti roku 2014 došlo k mírnému poklesu vrácených anketních lístků. 
Celkově však bylo distribuováno o 600 ks anketních lístků méně v porovnání s rokem 2014.  
Z celkového objemu bylo odevzdáno 13 neplatných lístků (byly uvedeny více jak dvě odpovědi). Ankety na 
webu se zúčastnilo 126 respondentů (r. 2014 - 15). Účast v on line anketě se každým rokem zvyšuje. 
 
 

Celkový počet lístků 772 

Z toho neplatné 13 

Z toho platné 759 

Počet hlasujících na webu 
 

126 

Celkový počet hlasujících 
 

898 

 
3. HODNOCENÍ 

 
Čtvrtý ročník Dětského fóra uspořádala městská část Praha 14 ve spolupráci s Žákovským zastupitelstvem Prahy 
14. Žákovské zastupitelstvo Prahy 14 vybralo 4 základní témata ke společně diskusi.  

� Sportovní a kulturní vyžití mládeže 
� Pomoc sociálně slabým 
� Koše, lampy a lavičky  
� „Psí problematika“ 

 
Výsledkem diskuse nad 4 nosnými tématy bylo zformulování 19 námětů, které měla následně anketa ověřit.  
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19 příležitostí Dětského fóra 2015 
 

� Vybudovat klub (hudební a taneční) pro teenagery na Černém Mostě 
� Zřídit letní kino na Plechárně 
� Navýšit počet nízkopodlažních autobusů na linkách č. 223 a č. 110 
� Realizovat více sportovních turnajů mezi školami 
� Přidat koše, lampy, lavičky ke Kyjskému rybníku 
� Zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova (noclehárna a systém brigád) 
� Vybudovat psí louku a hřiště na Černém Mostě 
� Zlepšit propagaci kulturních akcí na sociálních sítích a na školách skrze volené zástupce ze škol  
� Revitalizovat vnitrobloky na Černém Mostě 
� Doplnit odpadkové koše s pytlíky na exkrementy u Kyjského rybníka, v Zelenečské ul., Vybíralově ul. a 

Doležalovi ul. 
� Opravit lavičky ve Vašátkově ul. 
� Vybudovat workoutové hřiště na Lehovci v ul. Kukelská 
� Instalace veřejného osvětlení v centrálním parku Černý Most 
� Umístit lavičky před ZŠ Šimanovská a ZŠ Chvaletická 
� Vybudovat domov pro seniory v Hloubětíně 
� Uspořádat sbírky pro sociálně slabé 
� Zavedení veřejně prospěšných prací – úklid psích exkrementů 
� Revitalizovat travnatou plochu mezi ulicemi Kučerova, Mansfeldova a Bryksova u metra B – Černý 

Most a vybudovat na ploše hřiště pro různé věkové kategorie 
� Vybudovat tělocvičnu v ZŠ Šimanovská 

 
Anketa ověřila 6 příležitostí vybraných dětmi a mládeží na Dětském fóru. 
 

� Vybudovat klub (hudební a taneční) pro teenagery na Černém Mostě 
� Zřídit letní kino na Plechárně 
� Realizovat více sportovních turnajů mezi školami 
� Přidat koše, lampy, lavičky ke Kyjskému rybníku 
� Zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova (noclehárna a systém brigád) 
� Vybudovat psí louku a hřiště na Černém Mostě 

 
 
V celkových výsledcích (graf č.1, tabulka č. 1 a 4) se odrazilo přání mladých lidí „zrealizovat více sportovních 
turnajů mezi školami“. Druhý nejvyšší počet hlasů získalo „vybudování psí louky na Černém Mostě“ a téměř se 
stejným počtem hlasů s rozdílem pouze jednoho hlasu se na třetím místě obsadilo „vybudování letního kina na 
Plechárně“.  
„Doplnit koše, lampy a lavičky“ se stává již tradičním tipem našich mladých spoluobčanů. Čtvrté místo patří 
přidání mobiliáře (koše, lavičky) a osvětlení v okolí Kyjského rybníka, kde se již v letošním roce podařilo 
vybudovat veřejné ohniště.  
Mladí lidé si již tradičně stěžují nedostatečné kulturní a sportovní vyžití na Praze 14 a tak páté místo patří 
„vybudování hudebního a tanečního klubu pro teenagery“, které však na Dětském fóru obsadilo první pozici. 
„Zavedení veřejně prospěšných prací – úklid psích exkrementů, revitalizace travnaté plochy mezi ulicemi 
Kučerova, Mansfeldova a Bryksova u metra B – Černý Most, vybudovaní na této ploše hřiště pro různé 
věkové kategorie, realizace a vybudování workoutového hřiště na Lehovci v ul. Kukelská“ jsou dalšími 
příležitostmi, které se svými počty hlasů umístily na 6., 7. a 8. místě ankety. Dle metodiky NSZM a MŽP se však 
nestávají ověřenými výsledky stejně tak jako „vybudování domova pro seniory“, které v anketě obsadilo 
deváté místo. Na desátém místě a naopak ověřenou příležitostí se stává „zřízení mini home a mini jobs pro lidi 
bez domova (noclehárna a systém brigád)“. 
 
Grafy č. 1, 2 a tabulka č. 3 ukazují celkový počet hlasů k jednotlivým problémům, v tabulce č. 2 je zpracován i 
procentuální podíl počtu odevzdaných hlasů dle jednotlivých lokalit. 
 
Grafy č. 3 a 4 a tabulka č. 3 ukazují rozdělení hlasů podle bydliště dotazovaných žáků. Mladí lidé z Černého 
Mostu a Hostavic preferují „vybudovaní psí louky na Černém Mostě“. Hloubětínští, Kyjští, žáci žijící mimo 
městskou část Praha 14 a ti, co bydliště neuvedli, dali nejvíce hlasů „realizaci více sportovních turnajů mezi 
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školami“. Hlasující na webových stránkách naopak preferují „zavedení veřejně prospěšných prací – úklid psích 
exkrementů“. 
 
V grafu č. 5 a tabulce č. 4 lze porovnat umístění vytipovaných příležitostí na Dětském fóru a v ověřovací anketě. 
 
Z ověřovací ankety vyplývá, že dotazovaní mladí lidé upřednostnili „zavedení veřejně prospěšných prací – úklid 
psích exkrementů, revitalizaci travnaté plochy mezi ulicemi Kučerova, Mansfeldova a Bryksova u metra B – 
Černý Most, vybudovaní na této ploše hřiště pro různé věkové kategorie, vybudování workoutového hřiště 
na Lehovci v ul. Kukelská a vybudování domova pro seniory“ na rozdíl od účastníků Dětského fóra, kteří 
preferovali „navýšení počet nízkopodlažních autobusů na linkách č. 223 a č. 110, zlepšení propagace 
kulturních akcí na sociálních sítích a na školách skrze volené zástupce ze škol, revitalizovaní vnitrobloků na 
Černém Mostě“. 
Anketou se podařilo ověřit 6 příležitostí, které se na Dětském fóru i v hlasování v anketě umístily do desátého 
místa. 
 
 
4.  ZÁVĚR 

Městská část Praha 14 již čtvrtým rokem uspořádala pro děti a mládež Dětské fórum, kde se mohli mladí lidé 
vyjádřit k tomu, co se jim na městské části chybí, co by se mělo změnit/upravit/zajistit tak, aby byli spokojeni 
s místem, kde žijí. Tyto i další náměty a připomínky k rozvoji jsou podkladem pro tvorbu komunitní plánování a 
aktualizaci Akčního plánu ke strategickému plánu Prahy 14. Na veřejné setkání s dětmi a mládeží navazovala 
anketa, jejíž cílem bylo ověřit závěry formulované mladými lidmi v rámci toho společného diskusního setkání. 
Výsledkem anketního šetření je 6 ověřených příležitostí MČ Praha 14 z pohledu dětí a mládeže. Vyhodnocení 
ankety - ověřené výsledky Dětského fóra se předkládají k projednání Žákovskému zastupitelstvu, Radě a 
následně i Zastupitelstvu ke stanovení úkolů a odpovědností za jejich řešení. Realizace Dětského fóra a 
ověřovací ankety jsou jednou z možností, jak zapojit dětí a mládež do veřejného života a rozhodovacích procesů 
místní samosprávy. Hlavními důvody pro zapojování dětí a mládeže na Praze 14 jsou: 

� Otevřít a zprůhlednit rozhodovací procesy v MČ 

� Umožnit mladým lidem aktivně se podílet na ovlivňování životních podmínek v Praze 14 

� Vyvolat zájem o komunální politiku 

� Odstraňovat nepochopení a nedorozumění, předcházení konfliktů 

� Zvyšovat a o posilovat důvěru mladých lidí v představitele MČ 

� Zdroj inovativní a inspirativních podnětů 

 

Participace je proces časově, finančně i personálně náročnější. Negativa jsou ale vyvážena efektivnějším 
využitím prostředků a zdrojů při realizaci jednotlivých projektů a posilování občanské sounáležitosti. 
Participační procesy jsou průběžně monitorovány a ZMČ je každoročně předkládána hodnotící zpráva o stavu a 
míře zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. 
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Graf. č. 1 Celkový počet hlasů

Vybudovat klub (hudební a taneční) pro teenagery na Černém Mostě
Zřídit letní kino na Plechárně
Navýšit počet nízkopodlažních autobusů na linkách č. 223 a č. 110
Realizovat více sportovních turnajů mezi školami
Přidat koše, lampy, lavičky ke Kyjskému rybníku
Zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova (noclehárna a systém brigád)
Vybudovat psí louku a hřiště na Černém Mostě
Zlepšit propagaci kulturních akcí na sociálních sítích a na školách skrze volené zástupce ze škol
Revitalizovat vnitrobloky na Černém Mostě
Doplnit odpadkové koše s pytlíky na exkrementy u Kyjského rybníka, v Zelenečské ul., Vybíralově ul. a Doležalovi ul.
Opravit lavičky ve Vašátkově ul.
Vybudovat workoutové hřiště na Lehovci v ul. Kukelská
Instalovat veřejného osvětlení v centrálním parku Černý Most
Umístit lavičky před ZŠ Šimanovská a ZŠ Chvaletická
Vybudovat domov pro seniory v Hloubětíně
Uspořádat sbírky pro sociálně slabé
Zavedení veřejně prospěšných prací – úklid psích exkrementů
Revitalizovat travnatou plochu mezi ulicemi Kučerova, Mansfeldova a Bryksova u metra B – Černý Most a vybudovat na ploše hřiště pro různé věkové kategorie
Vybudovat tělocvičnu v ZŠ Šimanovská
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Graf č. 2 Celkový procentuální podíl hlasů

Vybudovat klub (hudební a taneční) pro teenagery na Černém Mostě

Zřídit letní kino na Plechárně

Navýšit počet nízkopodlažních autobusů na linkách č. 223 a č. 110

Realizovat více sportovních turnajů mezi školami

Přidat koše, lampy, lavičky ke Kyjskému rybníku

Zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova (noclehárna a systém brigád)

Vybudovat psí louku a hřiště na Černém Mostě

Zlepšit propagaci kulturních akcí na sociálních sítích a na školách skrze volené zástupce ze škol

Revitalizovat vnitrobloky na Černém Mostě

Doplnit odpadkové koše s pytlíky na exkrementy u Kyjského rybníka, v Zelenečské ul., Vybíralově ul. a Doležalovi ul.

Opravit lavičky ve Vašátkově ul.

Vybudovat workoutové hřiště na Lehovci v ul. Kukelská

Instalovat veřejného osvětlení v centrálním parku Černý Most

Umístit lavičky před ZŠ Šimanovská a ZŠ Chvaletická

Vybudovat domov pro seniory v Hloubětíně

Uspořádat sbírky pro sociálně slabé

Zavedení veřejně prospěšných prací – úklid psích exkrementů

Revitalizovat travnatou plochu mezi ulicemi Kučerova, Mansfeldova a Bryksova u metra B – Černý Most a vybudovat na ploše hřiště pro různé věkové kategorie

Vybudovat tělocvičnu v ZŠ Šimanovská
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Graf č. 3 Počet hlasů podle byliště respondenta 

Vybudovat klub (hudební a taneční) pro teenagery na Černém Mostě

Zřídit letní kino na Plechárně

Navýšit počet nízkopodlažních autobusů na linkách č. 223 a č. 110

Realizovat více sportovních turnajů mezi školami

Přidat koše, lampy, lavičky ke Kyjskému rybníku

Zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova (noclehárna a systém brigád)

Vybudovat psí louku a hřiště na Černém Mostě

Zlepšit propagaci kulturních akcí na sociálních sítích a na školách skrze volené zástupce ze škol

Revitalizovat vnitrobloky na Černém Mostě

Doplnit odpadkové koše s pytlíky na exkrementy u Kyjského rybníka, v Zelenečské ul., Vybíralově ul. a Doležalovi ul.

Opravit lavičky ve Vašátkově ul.

Vybudovat workoutové hřiště na Lehovci v ul. Kukelská

Instalovat veřejného osvětlení v centrálním parku Černý Most

Umístit lavičky před ZŠ Šimanovská a ZŠ Chvaletická

Vybudovat domov pro seniory v Hloubětíně

Uspořádat sbírky pro sociálně slabé

Zavedení veřejně prospěšných prací – úklid psích exkrementů

Revitalizovat travnatou plochu mezi ulicemi Kučerova, Mansfeldova a Bryksova u metra B – Černý Most a vybudovat na ploše hřiště pro různé věkové kategorie

Vybudovat tělocvičnu v ZŠ Šimanovská
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Tabulka č. 1 Celková tabulka hlasování v ověřovací anketě 

lok/hlasy 

Vybu
dovat 
klub 
(hude
bní a 
taneč
ní) 
pro 
teena
gery 
na 
Černé
m 
Mostě 

Zřídit 
letní 
kino 
na 
Plechá
rně 

Navýšit 
počet 
nízkopodl
ažních 
autobusů 
na linkách 
č. 223 a č. 
110 

Realizo
vat více 
sportov
ních 
turnajů 
mezi 
školami 

Přidat 
koše, 
lampy, 
lavičky 
ke 
Kyjské
mu 
rybníku 

Zřídit 
mini 
home a 
mini 
jobs 
pro lidi 
bez 
domov
a 
(nocleh
árna a 
systém 
brigád) 

Vybudo
vat psí 
louku a 
hřiště 
na 
Černém 
Mostě 

Zlepšit 
propagaci 
kulturníc
h akcí na 
sociálních 
sítích a na 
školách 
skrze 
volené 
zástupce 
ze škol  

Revitali
zovat 
vnitrobl
oky na 
Černém 
Mostě 

Doplnit 
odpadkov
é koše s 
pytlíky na 
exkremen
ty u 
Kyjského 
rybníka, v 
Zelenečsk
é ul., 
Vybíralov
ě ul. a 
Doležalov
i ul. 

Opravit 
lavičky 
ve 
Vašátko
vě ul. 

Vybudova
t 
workouto
vé hřiště 
na 
Lehovci v 
ul. 
Kukelská 

Instalovat 
veřejného 
osvětlení 
v 
centrální
m parku 
Černý 
Most 

Umístit 
lavičky 
před ZŠ 
Šimanovs
ká a ZŠ 
Chvaletic
ká 

Vybudo
vat 
domov 
pro 
seniory 
v 
Hloubět
íně 

Uspořá
dat 
sbírky 
pro 
sociáln
ě slabé 

Zavedení 
veřejně 
prospěšn
ých prací 
– úklid 
psích 
exkremen
tů 

Revitalizova
t travnatou 
plochu mezi 
ulicemi 
Kučerova, 
Mansfeldov
a a 
Bryksova u 
metra B – 
Černý Most 
a 
vybudovat 
na ploše 
hřiště pro 
různé 
věkové 
kategorie 

Vybudo
vat 
tělocvič
nu v ZŠ 
Šimano
vská Celkem 

Černý Most 30 36 10 48 22 17 58 2 11 2 2 7 12 5 5 10 17 32 4 330 

Hloubětín 9 8 8 23 16 6 12 1 2 3 2 16 6 15 11 4 12 1 2 157 

Kyje 10 9 9 20 7 10 6 3 0 3 1 10 1 8 5 2 4 0 15 123 

Hostavice 3 7 3 4 3 0 1 0 0 0 1 4 0 1 1 1 1 1 5 36 

jiné 9 6 2 15 7 3 3 0 0 0 2 8 1 4 4 2 3 4 3 76 

nezařazené 29 52 16 74 32 21 44 3 4 8 3 23 14 6 20 11 26 19 15 420 

web 12 19 10 11 26 7 14 3 17 12 1 3 11 5 21 2 30 21 13 238 

CELKEM 102 137 58 195 113 64 138 12 34 28 12 71 45 44 67 32 93 78 57 1380 

% podíl 7,4 9,9 4,2 14,1 8,2 4,6 10,0 0,9 2,5 2,0 0,9 5,1 3,3 3,2 4,9 2,3 6,7 5,7 4,1 
 

100, 0 

pořadí 5. 3. 11. 1. 4. 10. 2. 18. - 19. 15. 17. 18. - 19. 8. 13. 14. 9. 16. 6. 7. 12. X 

pořadí DF 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 
 

X 

Pozn. Modře jsou označené příležitosti ověřené anketou 
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Tabulka č. 2 Procentuální podíl podle bydliště respondenta 

lok/hlasy 

Vybudo
vat klub 
(hudebn
í a 
taneční) 
pro 
teenage
ry na 
Černém 
Mostě 

Zřídit 
letní 
kino 
na 
Plech
árně 

Navýš
it 
počet 
nízko
podla
žních 
autob
usů 
na 
linkác
h č. 
223 a 
č. 110 

Realizov
at více 
sportov
ních 
turnajů 
mezi 
školami 

Přidat 
koše, 
lampy, 
lavičky 
ke 
Kyjském
u 
rybníku 

Zřídit 
mini 
home a 
mini 
jobs pro 
lidi bez 
domova 
(nocleh
árna a 
systém 
brigád) 

Vybudo
vat psí 
louku a 
hřiště 
na 
Černém 
Mostě 

Zlepšit 
propagaci 
kulturních 
akcí na 
sociálních 
sítích a na 
školách 
skrze 
volené 
zástupce 
ze škol  

Revita
lizova
t 
vnitro
bloky 
na 
Černé
m 
Mostě 

Doplnit 
odpadkov
é koše s 
pytlíky na 
exkremen
ty u 
Kyjského 
rybníka, v 
Zelenečsk
é ul., 
Vybíralov
ě ul. a 
Doležalovi 
ul. 

Opravit 
lavičky 
ve 
Vašátko
vě ul. 

Vybu
dovat 
worko
utové 
hřiště 
na 
Lehov
ci v ul. 
Kukel
ská 

Instalovat 
veřejného 
osvětlení v 
centrálním 
parku Černý 
Most 

Umístit 
lavičky 
před ZŠ 
Šimanovs
ká a ZŠ 
Chvaletick
á 

Vybudo
vat 
domov 
pro 
seniory 
v 
Hloubět
íně 

Uspořád
at 
sbírky 
pro 
sociálně 
slabé 

Zavedení 
veřejně 
prospěšnýc
h prací – 
úklid psích 
exkrement
ů 

Revitalizova
t travnatou 
plochu mezi 
ulicemi 
Kučerova, 
Mansfeldov
a a 
Bryksova u 
metra B – 
Černý Most 
a 
vybudovat 
na ploše 
hřiště pro 
různé 
věkové 
kategorie 

Vybudo
vat 
tělocvič
nu v ZŠ 
Šimano
vská Celkem 

Černý Most 9,1 10,9 3,0 14,5 6,7 5,2 17,6 0,6 3,3 0,6 0,6 2,1 3,6 1,5 1,5 3,0 5,2 9,7 1,2 100,0 

Hloubětín 5,7 5,1 5,1 14,6 10,2 3,8 7,6 0,6 1,3 1,9 1,3 10,2 3,8 9,6 7,0 2,5 7,6 0,6 1,3 100,0 

Kyje 8,1 7,3 7,3 16,3 5,7 8,1 4,9 2,4 0,0 2,4 0,8 8,1 0,8 6,5 4,1 1,6 3,3 0,0 12,2 100,0 

Hostavice 8,3 19,4 8,3 11,1 8,3 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 2,8 11,1 0,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 13,9 100,0 

jiné 11,8 7,9 2,6 19,7 9,2 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 2,6 10,5 1,3 5,3 5,3 2,6 3,9 5,3 3,9 100,0 

nezařazené 6,9 12,4 3,8 17,6 7,6 5,0 10,5 0,7 1,0 1,9 0,7 5,5 3,3 1,4 4,8 2,6 6,2 4,5 3,6 100,0 

web 5,0 8,0 4,2 4,6 10,9 2,9 5,9 1,3 7,1 5,0 0,4 1,3 4,6 2,1 8,8 0,8 12,6 8,8 5,5 100,0 
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Tabulka č. 3 Celková tabulka hlasování podle bydliště respondenta 

Příležitosti  

Černý Most Hloubětín Kyje Hostavice jiné nezařazené web 

hlasy  
pořadí v 
lokalitě hlasy  

pořadí v 
lokalitě hlasy  

pořadí v 
lokalitě hlasy  

pořadí v 
lokalitě hlasy  

pořadí v 
lokalitě hlasy  

pořadí v 
lokalitě hlasy  

pořadí v 
lokalitě 

Vybudovat klub (hudební a taneční) pro 
teenagery na Černém Mostě 30 5. 9 8. 10 2. – 3. 3 5. - 7. 9 2. 29 5. 12 9. - 10. 

Zřídit letní kino na Plechárně 36 3. 8 9. -10. 9 4. – 5. 7 1. 6 5. 52 2. 19 5. 
Navýšit počet nízkopodlažních autobusů na 
linkách č. 223 a č. 110 10 11. – 12. 8 9. – 10. 9 4. – 5. 3 5. - 7. 2 13. – 15. 16 11. 10 13. 

Realizovat více sportovních turnajů mezi školami 48 2. 23 1. 20 1. 4 3. – 4. 15 1. 74 1. 11 11. – 12. 

Přidat koše, lampy, lavičky ke Kyjskému rybníku 22 6. 16 2. – 3. 7 6. 3 5. - 7. 7 4. 32 3. – 4. 26 2. 
Zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova 
(noclehárna a systém brigád) 17 7. – 8.  6 11. – 12. 10 2. – 3. 0 15. – 19. 3 9. – 12. 21 8. 7 14. 

Vybudovat psí louku a hřiště na Černém Mostě 58 1. 12 5. – 6. 6 7. 1 8. – 14. 3 9. – 12. 44 3. – 4. 14 7. 
Zlepšit propagaci kulturních akcí na sociálních 
sítích a na školách skrze volené zástupce ze škol  2 18. – 19. 1 18. – 19. 3 9. – 11. 0 15. – 19. 0 17. – 19. 3 18. - 19. 3 16. – 17. 

Revitalizovat vnitrobloky na Černém Mostě 11 10. 2 15. – 17. 0 18. – 19. 0 15. – 19. 0 17. – 19 4 17. 17 6. 
Doplnit odpadkové koše s pytlíky na exkrementy 
u Kyjského rybníka, v Zelenečské ul., Vybíralově 
ul. a Doležalovi ul. 2 18. – 19. 3 14. 3 9. – 11. 0 15. – 19. 0 17. – 19 8 15. 12 9. - 10. 

Opravit lavičky ve Vašátkově ul. 7 13. 2 15. – 17. 1 4. – 5. 1 8. – 14. 2 13. - 15. 3 18. - 19. 1 19. 
Vybudovat workoutové hřiště na Lehovci v ul. 
Kukelská 
 12 9 16 2. – 3  4 8. 4 3. – 4. 8 3. 23 7. 3 16. – 17. 
Instalovat veřejného osvětlení v centrálním parku 
Černý Most 5 14. – 16. 6 11. – 12. 0 18. – 19. 0 15. – 19. 1 16. 14 13. 11 11. – 12. 
Umístit lavičky před ZŠ Šimanovská a ZŠ 
Chvaletická 5 14. – 16. 15 4. 1 12. – 17. 1 8. – 14. 4 6. – 8. 6 16. 5 15. 

Vybudovat domov pro seniory v Hloubětíně 5 14. – 16. 11 7. 1 12. – 17. 1 8. – 14. 4 6. – 8. 20 9. 21 3. – 4. 

Uspořádat sbírky pro sociálně slabé 10 11. – 12. 4 13. 1 12. – 17. 1 8. – 14. 2 13. - 15. 11 14. 2 18. 
Zavedení veřejně prospěšných prací – úklid psích 
exkrementů 17 7. – 8. 12 5. – 6. 1 12. – 17. 1 8. – 14. 3 9. – 12. 26 6. 30 1. 
Revitalizovat travnatou plochu mezi ulicemi 
Kučerova, Mansfeldova a Bryksova u metra B – 
Černý Most a vybudovat na ploše hřiště pro různé 
věkové kategorie 32 4. 1 18. – 19. 1 12. – 17. 1 8. – 14. 4 6. – 8. 19 10. 21 3. – 4. 

Vybudovat tělocvičnu v ZŠ Šimanovská 4 17. 2 15. – 17.  3 9. – 11. 5 2. 3 9. – 12. 15 12. 13 8. 
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Tabulka č. 4 Celkové pořadí příležitostí 

Příležitosti  DF Anketa 

Vybudovat klub (hudební a taneční) pro teenagery na Černém Mostě 1. 5. 

Zřídit letní kino na Plechárně 2. 3. 

Navýšit počet nízkopodlažních autobusů na linkách č. 223 a č. 110 3. 11. 

Realizovat více sportovních turnajů mezi školami 4. 1. 

Přidat koše, lampy, lavičky ke Kyjskému rybníku 5. 4. 

Zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova (noclehárna a systém brigád) 6. 10. 

Vybudovat psí louku a hřiště na Černém Mostě 7. 2. 

Zlepšit propagaci kulturních akcí na sociálních sítích a na školách skrze volené zástupce ze škol  8. 18. - 19. 

Revitalizovat vnitrobloky na Černém Mostě 9. 15. 
Doplnit odpadkové koše s pytlíky na exkrementy u Kyjského rybníka, v Zelenečské ul., Vybíralově ul. a 

Doležalovi ul. 10. 17. 

Opravit lavičky ve Vašátkově ul. 11. 18. - 19. 

Vybudovat workoutové hřiště na Lehovci v ul. Kukelská 12. 8. 

Instalovat veřejného osvětlení v centrálním parku Černý Most 13. 13. 

Umístit lavičky před ZŠ Šimanovská a ZŠ Chvaletická 14. 14. 

Vybudovat domov pro seniory v Hloubětíně 15. 9. 

Uspořádat sbírky pro sociálně slabé 16. 16. 

Zavedení veřejně prospěšných prací – úklid psích exkrementů 17. 6. 
Revitalizovat travnatou plochu mezi ulicemi Kučerova, Mansfeldova a Bryksova u metra B – Černý 

Most a vybudovat na ploše hřiště pro různé věkové kategorie 18. 7. 

Vybudovat tělocvičnu v ZŠ Šimanovská 19. 12. 
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1. CÍL, METODIKA A PRŮBĚH 
 

Cílem ankety bylo ověřit příležitosti městské části Praha 14 definované na Veřejném fóru (16. 3. 2015) a získání 
podkladů pro komunitní plánování a aktualizaci Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 pro období 2015 -2016. 
Zpracování Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 14 vychází z metodiky Národní sítě Zdravých měst 
ČR a MŽP. Komunitní plán je podkladem pro proces strategického plánování a řízení zejména pro tvorbu a 
aktualizaci Akčního plánu strategického plánu rozvoje MČ Praha 14. Účelem komunitního plánu je stanovení 
krátkodobých cílů rozvoje městské části v komplexním dokumentu z pohledu veřejnosti. Anketa probíhala 
v období 30. 3. – 13. 4. 2015 formou dotazníků obsahujících seznam 16 příležitostí formulovaných na Veřejném 
fóru. Tyto náměty bylo nezbytné ověřit anketou mezi širokou veřejností. Každý z respondentů mohl na anketní 
lísku označit 2 z 16 již zaznamenaných příležitostí či každý mohl označit pouze jednu možnost a jeden vlastní 
návrh zapsat. Základním dělením respondentů bylo místo, kde na městské části bydlí. 
Anketní lístky byly distribuovány do všech základních, mateřských a některých středních škol na Praze 14, SOU 
gastronomie a podnikání, SOŠ administrativy EU, dále pak byly sběrné boxy s anketními lístky umístěny 
v pobočkách městských knihoven, v Domě dětí a mládeže Prahy 9, na pracovišti ÚP a v přízemí budov úřadu MČ 
Praha 14. Souběžně s distribucí papírové formy anketních lístků probíhala anketa i online na www.praha14.cz. 
Vyplněné lístky se následně sečetly a rozdělily na platné a neplatné. Dále byly zpracovány podle počtu hlasů a 
podle bydliště respondentů. Výsledky jsou uvedené v tabulkách, které jsou součástí této zprávy. 
 

2. VÝSLEDKY 
 

V roce 2015 se zúčastnilo ankety 1097 respondentů (r. 2014 – 978, 2013 - 1014, r. 2012 - 1881 osob), což činí 
2,9% občanů starších 18 let žijících na Praze 14. Anketní lístky byly rozdány 3300 obyvatelům Prahy 14 (r 2014 
4500). Ve srovnání s rokem 2014 došlo k mírnému poklese vrácených anketních lístků a k vyššímu využití on line 
anketního formuláře. V on-line anketě hlasovalo 305 uživatelů (r. 2014 - 136, r. 2013 - 42, r. 2012 - 12.).  
Z celkového objemu bylo odevzdáno 79 neplatných lístků (byly uvedeny více jak dvě odpovědi).  
 

Celkový počet lístků 
 
792 

Z toho neplatné 
 
79 

Z toho platné 713 

Počet hlasujících na webu 
 

305 

Celkový počet hlasujících 
 

1097 

 
 

3. HODNOCENÍ 
 

Na veřejném setkání občané hledali a formulovali za pomocí odborné facilitace náměty na zlepšení života na 
Praze 14. Diskuse probíhala formou tematických stolů (Doprava a infrastruktura, Životní prostředí, Rozvoj 
městské části, občanská vybavenost, informovanost, Sociální a zdravotní péče, bydlení, Kultura, sport a volný 
čas, Ekonomika a podnikání, správa majetku, Výchova a vzdělávání, Děti a mládež – stůl mladých) V rámci 
společné debaty občané na Veřejném fóru zformulovali 16 námětů, příležitostí, které následně ověřovala 
anketa. 

 
 
16 příležitostí Veřejného fóra 2015 
 

� Kultivovat prostor v okolí Kyjského rybníka  
� Rozšířit formu zdravého stravování žáků základních škol dle vzoru ZŠ Gen. Janouška 
� Omezit tranzitní dopravu přes Jiráskovu čtvrť a Aloisov 
� Urychlit výstavbu lávky spojující Rajskou zahradu a Kyje – Na Hutích 
� Odhlučnit Pražský okruh 
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� Zpracovat dopravní studii ul. Hloubětínská, v návaznosti na plánované projekty (výstavba komunitního 
centra H55, Gyncentrum, výstavba sportovního areálu – stadion Hloubětín) 

� Podporovat vznik pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané 
� Realizovat program na sběr injekčních stříkaček na sídlišti Černý Most 
� Pokračovat v privatizaci bytového fondu 
� Urychlit revitalizaci jižní části náměstí v Hloubětíně u metra B 
� Provozovat školní družinu během letních prázdnin alespoň na jedné základní škole v Praze 14  
� Revitalizovat prostor před Hloubětínským hřbitovem formou vybudování chodníku, parkovacích míst a 

zajištění úklidu 
� Revitalizovat dětská hřiště a sportoviště ve vnitroblocích na sídlišti Černý Most 
� Vyřešit nebezpečný přechod u ZŠ Hloubětínská  - ul. Hloubětínská a Šestajovická 
� Zajistit zveřejňování rozpočtu MČ na webových stránkách formou rozklikávacího rozpočtu  
� Zřídit knihobudky ze stávajících telefonních budek na Praze 14 

 
 
Anketa ověřila 9 příležitostí vybraných občany na Veřejném fóru 2015. 
 

� Kultivovat prostor v okolí Kyjského rybníka  
� Rozšířit formu zdravého stravování žáků základních škol dle vzoru ZŠ Gen. Janouška 
� Urychlit výstavbu lávky spojující Rajskou zahradu a Kyje – Na Hutích 
� Odhlučnit Pražský okruh 
� Podporovat vznik pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané 
� Realizovat program na sběr injekčních stříkaček na sídlišti Černý Most 
� Pokračovat v privatizaci bytového fondu 
� Urychlit revitalizaci jižní části náměstí v Hloubětíně u metra B 
� Provozovat školní družinu během letních prázdnin alespoň na jedné základní škole v Praze 14  

 
Z celkových výsledků ankety (graf 1, tabulka 1 a 4) vyplývá, že občané dali nejvíce hlasů příležitosti 
„revitalizovat dětská hřiště a sportoviště ve vnitroblocích na sídlišti Černý Most“. Tento námět zvítězil v 
lokalitě Černý Most, dále i u všech, co bydliště nevyplnili a v on-line anketě. Dle metodiky NSMZ ovšem tuto 
příležitost nelze považovat za veřejností ověřenou, jelikož nezískala dostatečný počet hlasů na Veřejném fóru. 
Druhé místo v hlasování obsadil podnět „pokračovat v privatizaci bytového fondu“, který se již pravidelně 
několik let objevuje na seznamu 10 - ti top příležitostí Prahy 14. Třetí místo získala „kultivace prostor v okolí 
Kyjského rybníka“. I v letošním roce se v anketě na předních místech objevilo téma spojené s Pražským 
okruhem „odhlučnit Pražský okruh“, které získalo čtvrtý nejvyšší počet hlasů. Na pátém místě se umístil podnět 
„urychlit výstavbu lávky spojující Rajskou zahradu a Kyje – Na Hutích“. „Rozšíření formy zdravého stravování 
žáků základních škol dle vzoru ZŠ Gen. Janouška“, „realizace programu na sběr injekčních stříkaček na sídlišti 
Černý Most“ a „provozování školní družiny během letních prázdnin alespoň na jedné základní škole v Praze 
14“ jsou ověřenými podněty občanů, které se lišily jen nepatrnými rozdíly v počtu hlasů. Devátou pozici získalo 
„urychlení revitalizace jižní části náměstí v Hloubětíně u metra B“ a desátou avšak neověřenou příležitostí dle 
výsledků hlasování je „podpora vzniku pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané“. 
 
Grafy č. 1, 2 a tabulka č. 1 ukazují celkový počet hlasů k jednotlivým námětům, v tabulce č. 2 je zpracován 
procentuální podíl počtu odevzdaných hlasů v dané lokalitě. 
 
Grafy č. 3 a 4 a tabulka č. 3 vyjadřují rozdělení hlasů podle bydliště dotazovaných občanů. Občané z Černého 
Mostu a občané, kteří bydliště neuvedli a hlasující v on-line anketě preferují „revitalizaci dětských hřišť a 
sportovišť ve vnitroblocích na sídlišti Černý Most“, veřejnost v Hloubětíně a v Hostavicích dala nejvíce hlasů 
„urychlení revitalizace jižní části náměstí v Hloubětíně u metra B“ na rozdíl od občanů z Kyjí, kteří vyzdvihli 
„kultivaci prostor v okolí Kyjského rybníka“ a „ urychlení výstavby lávky spojující Rajskou zahradu a Kyje – Na 
Hutích“.   

 
Grafy č. 4 a tabulka č. 4 srovnává umístění příležitostí a počty hlasů na Veřejném fóru a v ověřovací anketě. 
Z  výsledů (dle metodiky NSZM, MŽP) vyplývá, že občané svými hlasy v anketě ověřili 9 příležitostí. Na rozdíl od 
občanů zúčastněných na Veřejném fóru hlasující v dotazníkovém šetření preferovali „revitalizaci dětských hřišť 
a sportovišť ve vnitroblocích na sídlišti Černý Most“ a nepodpořili dostatečným počtem hlasů „omezení 
tranzitní dopravy přes Jiráskovu čtvrť a Aloisov“ a „zpracování dopravní studie ul. Hloubětínská, v návaznosti 
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na plánované projekty (výstavba komunitního centra H55, Gyncentrum, výstavba sportovního areálu – 
stadion Hloubětín)“.  
 
 

4.  ZÁVĚR 

Městská část Praha 14 již šestým rokem uspořádala pro občany veřejné fórum, kde se občané mohli vyjádřit 
k tomu, co se jim na městské části chybí, co by se mělo změnit/upravit/zajistit tak, aby byli spokojeni s místem, 
kde žijí. Tyto i další náměty a připomínky k rozvoji jsou podkladem pro komunitní plánování a aktualizaci 
Akčního plánu rozvoje Prahy 14. Na veřejné setkání s občany navazovala anketa, jejíž cílem bylo ověřit závěry 
formulované účastníky Veřejného fóra. Výsledkem anketního šetření ověření 9 příležitostí MČ Praha 14 pro rok 
2015. Vyhodnocení ankety - ověřené výsledky Veřejného fóra 2015 se předkládají k projednání Radě a následně 
i Zastupitelstvu ke stanovení úkolů a odpovědností za jejich řešení. Realizace veřejného fóra a ověřovací ankety 
jsou jednou z možností, jak zapojit veřejnost rozhodovacích procesů místní samosprávy. Hlavními důvody pro 
zapojování občanů na Praze 14 jsou: 

• Otevřít a zprůhlednit rozhodovací procesy v MČ 

� Umožnit občanům aktivně se podílet na ovlivňování životních podmínek v Praze 14 

� Odstraňovat nepochopení a nedorozumění 

� Předcházet konfliktům 

� Zvyšovat a o posilovat důvěru občanů v představitele MČ 

� Zlepšit veřejné image 

 

Participace je proces časově, finančně i personálně náročnější. Negativa jsou ale vyvážena efektivnějším 
využitím prostředků a zdrojů při realizaci jednotlivých projektů a posilování občanské sounáležitosti. 
Participační procesy jsou průběžně monitorovány a Zastupitelstvu MČ je každoročně předkládána hodnotící 
zpráva o stavu a míře zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. 
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Graf č. 1 Celkový počet hlasů 

Kultivovat prostor v okolí Kyjského rybníka

Rozšířit formu zdravého stravování žáků základních škol dle vzoru ZŠ Gen. Janouška

Omezit tranzitní dopravu přes Jiráskovu čtvrť a Aloisov

Urychlit výstavbu lávky spojující Rajskou zahradu a Kyje – Na Hutích

Odhlučnit Pražský okruh

Zpracovat dopravní studii ul. Hloubětínská, v návaznosti na plánované projekty (výstavba komunitního centra H55, Gyncentrum, výstavba sportovního areálu – stadion Hloubětín

Podporovat vznik pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané

Realizovat program na sběr injekčních stříkaček na sídlišti Černý Most

Pokračovat v privatizaci bytového fondu

Urychlit revitalizaci jižní části náměstí v Hloubětíně u metra B

Provozovat školní družinu během letních prázdnin alespoň na jedné základní škole v Praze 14

Revitalizovat prostor před Hloubětínským hřbitovem formou vybudování chodníku, parkovacích míst a zajištění úklidu

Revitalizovat dětská hřiště a sportoviště ve vnitroblocích na sídlišti Černý Most

Vyřešit nebezpečný přechod u ZŠ Hloubětínská  - ul. Hloubětínská a Šestajovická

Zajistit zveřejňování rozpočtu MČ na webových stránkách formou rozklikávacího rozpočtu

Zřídit knihobudky ze stávajících telefonních budek na Praze 14
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Graf č. 2 Celkový procentuální podíl hlasů

Kultivovat prostor v okolí Kyjského rybníka

Rozšířit formu zdravého stravování žáků základních škol dle vzoru ZŠ Gen. Janouška

Omezit tranzitní dopravu přes Jiráskovu čtvrť a Aloisov

Urychlit výstavbu lávky spojující Rajskou zahradu a Kyje – Na Hutích

Odhlučnit Pražský okruh

Zpracovat dopravní studii ul. Hloubětínská, v návaznosti na plánované projekty (výstavba komunitního centra H55, Gyncentrum, výstavba sportovního areálu – stadion Hloubětín

Podporovat vznik pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané

Realizovat program na sběr injekčních stříkaček na sídlišti Černý Most

Pokračovat v privatizaci bytového fondu

Urychlit revitalizaci jižní části náměstí v Hloubětíně u metra B

Provozovat školní družinu během letních prázdnin alespoň na jedné základní škole v Praze 14

Revitalizovat prostor před Hloubětínským hřbitovem formou vybudování chodníku, parkovacích míst a zajištění úklidu

Revitalizovat dětská hřiště a sportoviště ve vnitroblocích na sídlišti Černý Most

Vyřešit nebezpečný přechod u ZŠ Hloubětínská  - ul. Hloubětínská a Šestajovická

Zajistit zveřejňování rozpočtu MČ na webových stránkách formou rozklikávacího rozpočtu

Zřídit knihobudky ze stávajících telefonních budek na Praze 14
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Tabulka č. 1 Celková tabulka hlasování v ověřovací anketě 

lok/hlasy 

Kultivov
at 
prostor 
v okolí 
Kyjskéh
o 
rybníka  

Rozšířit 
formu 
zdravého 
stravování 
žáků 
základních 
škol dle 
vzoru ZŠ 
Gen. 
Janouška 

Omezit 
tranzitní 
dopravu 
přes 
Jiráskov
u čtvrť a 
Aloisov 

Urychlit 
výstavbu 
lávky 
spojující 
Rajskou 
zahradu a 
Kyje – Na 
Hutích 

Odhlučn
it 
Pražský 
okruh 

Zpracovat 
dopravní 
studii ul. 
Hloubětínsk
á, v 
návaznosti 
na 
plánované 
projekty 
(výstavba 
komunitníh
o centra 
H55, 
Gyncentrum
, výstavba 
sportovního 
areálu – 
stadion 
Hloubětín 

Podporovat 
vznik 
pracovních 
příležitostí 
pro 
dlouhodobě 
nezaměstna
né 

Realizovat 
program 
na sběr 
injekčních 
stříkaček 
na sídlišti 
Černý 
Most 

Pokračo
vat v 
privatiz
aci 
bytovéh
o fondu 

Urychlit 
revitalizac
i jižní části 
náměstí v 
Hloubětín
ě u metra 
B 

Provozova
t školní 
družinu 
během 
letních 
prázdnin 
alespoň 
na jedné 
základní 
škole 
v Praze 14  

Revitalizovat 
prostor před 
Hloubětínský
m hřbitovem 
formou 
vybudování 
chodníku, 
parkovacích 
míst a zajištění 
úklidu 

Revitaliz
ovat 
dětská 
hřiště a 
sportovi
ště ve 
vnitrobl
ocích na 
sídlišti 
Černý 
Most 

Vyřešit 
nebezpeč
ný 
přechod u 
ZŠ 
Hloubětín
ská  - ul. 
Hloubětín
ská a 
Šestajovic
ká 

Zajistit 
zveřejňov
ání 
rozpočtu 
MČ na 
webových 
stránkách 
formou 
rozklikáva
cího 
rozpočtu  

Zřídit 
knihobudk
y ze 
stávajících 
telefonníc
h budek 
na Praze 
14 Celkem 

Černý 
Most 35 61 4 15 38 2 24 65 142 5 59 3 152 4 17 28 654 

Hloubětín 30 14 5 4 13 25 20 4 5 46 14 6 7 23 12 13 241 

Kyje 29 8 10 29 6 1 5 5 1 4 15 0 3 2 4 3 125 

Hostavice 5 2 1 0 1 1 3 9 10 11 0 1 1 1 0 1 47 

Nezařazen
é 11 2 4 13 14 4 11 4 1 7 12 0 25 3 1 3 115 

web 65 32 18 60 66 9 31 29 31 30 14 4 67 23 34 15 528 

CELKEM 175 119 42 121 138 42 94 116 190 103 114 14 255 56 68 63 1710 

podíl 10,2 7,0 2,5 7,1 8,1 2,5 5,5 6,8 11,1 6,0 6,7 0,8 14,9 3,3 4,0 3,7 100,0 

pořadí 
anketa 3. 6. 14. - 15. 5. 4. 14. - 15. 10. 7. 2. 9. 8. 16. 1. 13. 11. 12. x 

Pořadí VF 1. – 2. 1. – 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. - 11. 10. - 11. 12. - 14. 12. - 14. 12. - 14. 15. - 16. 15. - 16. x 
Pozn. Modře označené příležitosti jsou ověřené anketou 
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Tabulka č. 2 Procentuální podíl hlasů v ověřovací anketě 

lok/hlasy 

Kultiv
ovat 
prosto
r v 
okolí 
Kyjské
ho 
rybník
a  

Rozšířit 
formu 
zdravého 
stravování 
žáků 
základních 
škol dle 
vzoru ZŠ 
Gen. 
Janouška 

Omezit 
tranzitní 
dopravu 
přes 
Jiráskov
u čtvrť a 
Aloisov 

Urychlit 
výstavbu 
lávky 
spojující 
Rajskou 
zahradu a 
Kyje – Na 
Hutích 

Odhlučn
it 
Pražský 
okruh 

Zpracovat 
dopravní 
studii ul. 
Hloubětínsk
á, v 
návaznosti 
na 
plánované 
projekty 
(výstavba 
komunitníh
o centra 
H55, 
Gyncentrum
, výstavba 
sportovního 
areálu – 
stadion 
Hloubětín 

Podporovat 
vznik 
pracovních 
příležitostí 
pro 
dlouhodobě 
nezaměstna
né 

Realizovat 
program 
na sběr 
injekčních 
stříkaček 
na sídlišti 
Černý 
Most 

Pokračo
vat v 
privatiz
aci 
bytovéh
o fondu 

Urychlit 
revitalizac
i jižní části 
náměstí v 
Hloubětín
ě u metra 
B 

Provozova
t školní 
družinu 
během 
letních 
prázdnin 
alespoň 
na jedné 
základní 
škole 
v Praze 14  

Revitalizovat 
prostor před 
Hloubětínský
m hřbitovem 
formou 
vybudování 
chodníku, 
parkovacích 
míst a zajištění 
úklidu 

Revitaliz
ovat 
dětská 
hřiště a 
sportovi
ště ve 
vnitrobl
ocích na 
sídlišti 
Černý 
Most 

Vyřešit 
nebezpeč
ný 
přechod u 
ZŠ 
Hloubětín
ská  - ul. 
Hloubětín
ská a 
Šestajovic
ká 

Zajistit 
zveřejňov
ání 
rozpočtu 
MČ na 
webových 
stránkách 
formou 
rozklikáva
cího 
rozpočtu  

Zřídit 
knihobudk
y ze 
stávajících 
telefonníc
h budek 
na Praze 
14 Celkem 

Černý Most 5,4 9,3 0,6 2,3 5,8 0,3 3,7 9,9 21,7 0,8 9,0 0,5 23,2 0,6 2,6 4,3 100,0 

Hloubětín 12,4 5,8 2,1 1,7 5,4 10,4 8,3 1,7 2,1 19,1 5,8 2,5 2,9 9,5 5,0 5,4 100,0 

Kyje 23,2 6,4 8,0 23,2 4,8 0,8 4,0 4,0 0,8 3,2 12,0 0,0 2,4 1,6 3,2 2,4 100,0 

Hostavice 10,6 4,3 2,1 0,0 2,1 2,1 6,4 19,1 21,3 23,4 0,0 2,1 2,1 2,1 0,0 2,1 100,0 

Nezařazené 9,6 1,7 3,5 11,3 12,2 3,5 9,6 3,5 0,9 6,1 10,4 0,0 21,7 2,6 0,9 2,6 100,0 

web 12,3 6,1 3,4 11,4 12,5 1,7 5,9 5,5 5,9 5,7 2,7 0,8 12,7 4,4 6,4 2,8 100,0 
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Tabulka č. 3 Celková tabulka hlasování podle bydliště respondenta 

Příležitosti 

Černý Most Hloubětín Kyje Hostavice nezařazené web 

hlasy 
pořadí v 
lokalitě hlasy 

pořadí v 
lokalitě hlasy 

pořadí v 
lokalitě hlasy 

pořadí v 
lokalitě hlasy 

pořadí v 
lokalitě hlasy 

pořadí v 
lokalitě 

Kultivovat prostor v okolí Kyjského 
rybníka  35 7. 30 2. 29 1. – 2. 5 4. – 5. 11 5. – 6. 65 3. 

Rozšířit formu zdravého stravování žáků 
základních škol dle vzoru ZŠ Gen. 

Janouška 61 4. 14 6. – 7. 8 5. 2 6. 2 13. 32 6. 
Omezit tranzitní dopravu přes Jiráskovu 

čtvrť a Aloisov 4 13. – 14. 5 13. – 14. 10 4. 1 7. – 13. 4 8. – 10. 18 12. 
Urychlit výstavbu lávky spojující Rajskou 

zahradu a Kyje – Na Hutích 15 11. 4 15. – 16. 29 1. – 2. 0 14. – 16. 13 3. 60 4. 

Odhlučnit Pražský okruh 38 6. 13 8. – 9. 6 6. 1 7. – 13. 14 2. 66 2. 
Zpracovat dopravní studii ul. 

Hloubětínská, v návaznosti na plánované 
projekty (výstavba komunitního centra 

H55, Gyncentrum, výstavba sportovního 
areálu – stadion Hloubětín 2 16. 25 3. 1 14. – 15. 1 7. – 13. 4 8. – 12. 9 15. 

Podporovat vznik pracovních příležitostí 
pro dlouhodobě nezaměstnané 24 9. 20 5. 5 7. – 8. 3 4. – 5. 11 5. – 6. 31 7. – 8. 

Realizovat program na sběr injekčních 
stříkaček na sídlišti Černý Most 65 3. 4 15. – 16. 5 7. – 8. 9 3. 4 8. – 10. 29 10 

Pokračovat v privatizaci bytového fondu 142 2. 5 13. – 14. 1 14. – 15. 10 2. 1 14. – 15. 31 7. – 8. 
Urychlit revitalizaci jižní části náměstí v 

Hloubětíně u metra B 5 12. 46 1. 4 9. – 10. 11 1. 7 7. 30 9. 
Provozovat školní družinu během letních 
prázdnin alespoň na jedné základní škole 

v Praze 14  59 5. 14 6. – 7. 15 3. 0 14. – 16. 12 4. 14 14. 
Revitalizovat prostor před Hloubětínským 
hřbitovem formou vybudování chodníku, 

parkovacích míst a zajištění úklidu 3 15. 6 12. 0 16. 1 7. – 13. 0 16. 4 16. 
Revitalizovat dětská hřiště a sportoviště 
ve vnitroblocích na sídlišti Černý Most 152 1. 7 11. 3 11. – 12. 1 7. – 13. 25 1. 67 1. 

Vyřešit nebezpečný přechod u ZŠ 
Hloubětínská  - ul. Hloubětínská a 

Šestajovická 4 13. – 14. 23 4. 2 13. 1 7. – 13. 3 11. – 12. 23 11. 
Zajistit zveřejňování rozpočtu MČ na 

webových stránkách formou 
rozklikávacího rozpočtu  17 10. 12 10. 4 9. – 10. 0 14. – 16. 1 14. – 15. 34 5. 

Zřídit knihobudky ze stávajících 
telefonních budek na Praze 14 28 8. 13 8. – 9. 3 11. – 12. 1 7. – 13. 3 11. – 12. 15 13. 
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Tabulka č. 4 Celkové pořadí příležitostí 

Příležitosti 

VF Anketa 

hlasy celkem pořadí 
hlasy 

celkem pořadí 

Kultivovat prostor v okolí Kyjského rybníka  21 1. - 2. 175 3. 

Rozšířit formu zdravého stravování žáků základních škol dle vzoru ZŠ Gen. Janouška 21 1. - 2. 119 6. 

Omezit tranzitní dopravu přes Jiráskovu čtvrť a Aloisov 18 3. 42 14. - 15. 

Urychlit výstavbu lávky spojující Rajskou zahradu a Kyje – Na Hutích 15 4. 121 5. 

Odhlučnit Pražský okruh 12 5. 138 4. 

Zpracovat dopravní studii ul. Hloubětínská, v návaznosti na plánované projekty (výstavba komunitního centra 
H55, Gyncentrum, výstavba sportovního areálu – stadion Hloubětín 10 6. 42 14 - 15. 

Podporovat vznik pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané 9 7. 94 10. 

Realizovat program na sběr injekčních stříkaček na sídlišti Černý Most 8 8. 116 7. 

Pokračovat v privatizaci bytového fondu 7 9. 190 2. 

Urychlit revitalizaci jižní části náměstí v Hloubětíně u metra B 6 10. - 11. 103 9. 

Provozovat školní družinu během letních prázdnin alespoň na jedné základní škole v Praze 14  6 10. - 11. 114 8. 

Revitalizovat prostor před Hloubětínským hřbitovem formou vybudování chodníku, parkovacích míst a zajištění 
úklidu 4 12. - 14. 14 16. 

Revitalizovat dětská hřiště a sportoviště ve vnitroblocích na sídlišti Černý Most 4 12. - 14. 255 1. 

Vyřešit nebezpečný přechod u ZŠ Hloubětínská  - ul. Hloubětínská a Šestajovická 4 12. - 14. 56 13. 

Zajistit zveřejňování rozpočtu MČ na webových stránkách formou rozklikávacího rozpočtu  2 15. - 16. 68 11. 

Zřídit knihobudky ze stávajících telefonních budek na Praze 14 2 15. - 16. 63 12. 
 

 

 

 



Příloha č. 3  

Definované příležitosti, zodpovědní garanti, odborní řešitelé jednotlivých definovaných příležitostí a 
charakteristiky výstupu pro aktualizaci KPZMČ na období 2015 - 2016 

Stanovený garant zodpovídá u ověřených příležitosti za:  

• definici a formulaci opatření a aktivit vedoucích k vyřešení definované příležitosti  
• realizaci definovaných opatření a aktivit v období platnosti Komunitního plánu Zdravé městské části 

(KPZMČ) a plnění stanovených výstupů a kritérií  
• použití jednotlivých příležitostí, jako podkladu pro aktualizaci Komunitního plánu Zdravé městské části 

2015 – 2016 

• v případě potvrzení neověřeného příležitosti na základě dalších podkladů se použijí jednotlivé 
příležitosti, jako podklad pro aktualizaci Komunitního plánu Zdravé městské části pro období 2015 - 
2016 

 

Ověřený problém Garant* Odborný řešitel 
složka úřadu 

Vybudovat klub (hudební a taneční) pro teenagery 
na Černém Mostě 

 

Radní pro oblast kultury a 
sportu, radní pro oblast 

investic 
OSM, OI 

Zřídit letní kino na Plechárně 

 

Radní pro oblast kultury a 
sportu OI, OSM 

Realizovat více sportovních turnajů mezi školami 

 

Radní pro oblast kultury a 
sportu OŘEŠ 

Přidat koše, lampy, lavičky ke Kyjskému rybníku 

 

Radní pro oblast životního 
prostředí, radní pro oblast 

dopravy 
ODOP 

Zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova 
(noclehárna a systém brigád) 

 

Radní pro sociální péči a 
zdravotnictví OSVZ 

Vybudovat psí louku a hřiště na Černém Mostě 

 

Radní pro oblast životního 
prostředí ODOP 

pozn. - „radní/radním“ je míněn/a uvolněný/á člen/ka Rady městské části, v jehož/její působnosti se daná oblast 
nachází 
 
Zpracovatel: Ing. Pavlína George 
Datum zpracování: 27. 5. 2015 



Příloha č. 4 
Definované příležitosti, odpovědní garanti, odborní řešitelé jednotlivých příležitostí a charakteristiky výstupu 

pro aktualizaci KPZMČ na období 2015 - 2016 

Stanovený garant zodpovídá u ověřených příležitostí za:  

• definici a formulaci opatření a aktivit vedoucích k vyřešení definované příležitosti  
• realizaci definovaných opatření a aktivit v období platnosti Komunitního plánu Zdravé městské části 

(KPZMČ) a plnění stanovených výstupů a kritérií  
• použití jednotlivých příležitostí, jako podkladu pro aktualizaci Komunitního plánu Zdravé městské části 

2015 – 2016 

• v případě potvrzení neověřené příležitosti na základě dalších podkladů se použijí jednotlivé příležitosti, 
jako podklad pro aktualizaci Komunitního plánu Zdravé městské části pro období 2015 - 2016 

Ověřená příležitost Garant* Odborný řešitel 
složka úřadu 

Kultivovat prostor v okolí Kyjského rybníka  
 

Radní pro oblast životního 
prostředí, radní pro oblast 
územního rozvoje 

ODOP, OSMI 

Rozšířit formu zdravého stravování žáků základních 
škol dle vzoru ZŠ Gen. Janouška 

 

Radní pro oblast školství a 
vzdělávání OŘEŠ 

Urychlit výstavbu lávky spojující Rajskou zahradu a 
Kyje – Na Hutích 

 
Radní pro oblast dopravy ODOP 

Odhlučnit Pražský okruh 
 Radní pro oblast dopravy ODOP                                                                                                                                                   

Podporovat vznik pracovních příležitostí pro 
dlouhodobě nezaměstnané 

Radní pro oblast sociální 
péče a zdravotnictví OSVZ 

Realizovat program na sběr injekčních stříkaček na 
sídlišti Černý Most 

 

Radní pro oblast 
bezpečnosti, prevence 
kriminality a rizikového 
chování 

OSVZ 

Pokračovat v privatizaci bytového fondu 
 

Radní pro oblast bytové 
politiky a správy majetku OSM 

Urychlit revitalizaci jižní části náměstí v Hloubětíně u 
metra B 

 

Radní pro oblast územního 
rozvoje KS OÚR 

Provozovat školní družinu během letních prázdnin 
alespoň na jedné základní škole v Praze 14  
 

Radní pro oblast školství a 
vzdělávání OŘEŠ 

*pozn. - „radní/radním“ je míněn/a uvolněný/á člen/ka Rady městské části, v jehož/její působnosti se daná 
oblast nachází  
 
Zpracovatel: Ing. Pavlína George 
Datum zpracování: 27. 5. 2015 

 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 302/RMČ/2015 
 

k sazebníku nájemného Praha 14 kulturní platného ode dne 1. 9. 2015   
___________________________________________________________________________ 

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

1. sazebník nájemného Praha 14 kulturní platný ode dne 1. 9. 2015 dle přílohy č. 1   
 
 2. ukončení platnosti sazebníku pronájmů Praha 14 kulturní ke dni 31. 8. 2015 
 
II.     u k l á d á 
 Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14 

 
zajistit vydání sazebníku nájemného Praha 14 kulturní platného ode dne 1. 9. 2015  

 
 

T: 31. 7. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:   OŘEŠ, Praha 14 kulturní 



 
 
 
 



 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 303/RMČ/2015 
 

ke stanovisku MČ Praha 14 k prodloužení užívání dočasné stavby na pozemku                   
parc. č. 84/3 v k. ú. Kyje při ul. Broumarská    

___________________________________________________________________________ 
 

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

se žádostí o stanovisko pro prodloužení užívání dočasné stavby kamenictví na pozemku 
parc. č. 84/3 v k. ú. Kyje při ul. Broumarská   

 
II. s o u h l a s í 
 

s prodloužením užívání dočasné stavby kamenictví na pozemku parc. č. 84/3                         
v k.ú. Kyje při ul. Broumarská do 31. 12. 2018 

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

 
sdělit stanovisko MČ Praha 14 k prodloužení užívání dočasné stavby na pozemku 
parc.č. 84/3  v k. ú. Kyje žadateli o stanovisko Centrum Kámen s. r. o., Broumarská 359, 
Praha 9   

 
T: 15. 6. 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, OV 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 304/RMČ/2015 
 

k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2014    
___________________________________________________________________________ 

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

informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2014   
 
II.     u k l á d á 
 Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14  

 
předložit informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2014 na zasedání 
Zastupitelstva městské části Praha 14   

 
T: 23. 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 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 305/RMČ/2015 
 

k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2014 
___________________________________________________________________________ 

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

- s celoročním hospodařením a  závěrečným  účtem  městské části Praha 14  za rok 2014  
včetně  Zprávy  o výsledku  přezkoumání  hospodaření  za  rok 2014 s výhradou 
nedostatků  uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření                          
k odstranění chyb a nedostatků ve formě Příkazu starosty č. 2/2015 

 
 -  s plněním příjmů a čerpáním výdajů městské části Praha 14 za rok 2014 
         
  příjmy                                                                                   340.383,11  tis.  Kč 
          výdaje                                                                                   346.389,47  tis.  Kč 
          z toho: 
          kapitálové                                                                            114.957,62  tis.  Kč 
          běžné                                                                                  231.431,85  tis.  Kč 
          financování                                                                          6.006,36  tis.  Kč 

 
 - s plněním finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2014    
  s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši  94.392 tis. Kč      
 
II. u k l á d á 
 Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 

předložit závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2014  na zasedání  Zastupitelstva 
městské části Praha 14 

T: 23. 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 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 306/RMČ/2015 
 

k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací 
zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2014 a jeho rozdělení příspěvkovým 

organizacím zřizovaným městskou částí Praha 14 za rok 2014  
___________________________________________________________________________ 

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

 
1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14               

za rok 2014 včetně výsledku hospodaření dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě 
 

2. rozdělení výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací zřizovaných 
městskou částí Praha 14 za rok 2014 dle přílohy č. 2 

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

zajistit odeslání informací o schválení účetních závěrek příspěvkových organizací 
zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2014 včetně souvisejících informací odboru 
účetnictví MHMP a informovat o schválení účetních závěrek a rozdělení hospodářského 
výsledku jednotlivé příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 14 
  

 
T: 22. 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 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 307/RMČ/2015 
 

k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti                  
městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2015 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2015 
         
  příjmy                                                                                   60.746,19 tis.  Kč 
          výdaje                                                                                   44.543,87 tis.  Kč 
          z toho: 
          kapitálové                                                                              3.524,85 tis.  Kč 
          běžné                                                                                    41.019,02 tis.  Kč 
          financování                                                                          -16.202,32 tis. Kč 
 
 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí 

roku 2015 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 9.138 tis. Kč      
 
II. u k l á d á 
 Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 informaci o plnění příjmů, čerpání 
výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za             
1. čtvrtletí roku 2015 

T: 23. 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 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 308/RMČ/2015 
 

 k návrhu na informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru 
účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠ  

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru účelově 
neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠ na základě usnesení                
č. 526/RMČ/2009 a v souladu s instrukcí QI 61-01-03 V06 R02 – „Hospodaření 
příspěvkových organizací a nakládání s majetkem zřizovatele a majetkem vlastním“ 
 

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



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 309/RMČ/2015 
 

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic                           
Mateřské školy, Praha 9 - Jahodnice, Kostlivého 1218   

___________________________________________________________________________ 
 

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

převod finančních prostředků ve výši 173,5 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic 
Mateřské školy, Praha 9 - Jahodnice, Kostlivého 1218     

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

zajistit převod finančních prostředků ve výši 173,5 tis. Kč z rezervního fondu do fondu 
investic Mateřské školy, Praha 9 - Jahodnice, Kostlivého 1218     

 
 

T: 22. 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, Mateřská škola, Praha 9 - Jahodnice, Kostlivého 1218                                                                                                                                                                                                                                                           



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 310/RMČ/2015 
 

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic                           
Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140  

___________________________________________________________________________ 
 

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

převod finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic 
Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140      

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

zajistit převod finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč z rezervního fondu do fondu 
investic Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140      

 
 

T: 22. 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, Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140                                                                                                                                



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 311/RMČ/2015 
 

k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 11057A o nájmu části nemovitosti - 
Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16  

___________________________________________________________________________ 
 

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

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě č. 11057A ze dne 23. 7. 2002 o nájmu části 
nemovitosti mezi Základní školou, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 a společností 
Vodafone Czech Republic a. s. dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě      

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

informovat Mgr. Alenu Gabaľovou, ředitelku základní školy se souhlasným stanoviskem 
Rady městské části Praha 14 k uzavření výše uvedeného dodatku      

 
 

T: 15. 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, OPKČ, ZŠ Šimanovská                                                                                                                                



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 312/RMČ/2015 
 

k návrhu na ocenění vítězů školní ankety „Ámos“ základních škol městské části                  
Praha 14 u příležitosti ukončení školního roku 2014/2015 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
s návrhy ředitelů základních škol na ocenění vítězů školní ankety „Ámos“ u příležitosti 
ukončení školního roku 2014/2015 

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

zajistit ocenění vítězů školní ankety „Ámos“ 
  

 
T: 26. 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 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 313/RMČ/2015 
 

k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na 
stavební práce „Rekonstrukce sportoviště v areálu ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
1. zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na 

stavební práce „Rekonstrukce sportoviště v areálu ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova“ 
 
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce 

sportoviště v areálu ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova“, zadávané formou 
zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení 

 
II. j m e n u j e 
 

k veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce sportoviště v areálu ZŠ Chvaletická 
a ZŠ Vybíralova“ komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro 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 zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce 
sportoviště v areálu ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova“ 

 
T: 15. 6. 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:   OI, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 314/RMČ/2015 
 

k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby                
„Revize a servis na zařízení EPS a PZS v objektech Úřadu městské části Praha 14“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
„Revize a servis na zařízení EPS a PZS v objektech Úřadu městské části Praha 14“ 
 

II. r o z h o d l a 
 

na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče 
AVALON s. r. o., IČ: 63978855 se sídlem Rokycanova 18, 130 00 Praha 3  

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

zajistit veškeré právní úkony k ukončení veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
„Revize a servis na zařízení EPS a PZS v objektech Úřadu městské části Praha 14“ 

 
 

T: 30. 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:   OŘEŠ, OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 315/RMČ/2015 
 

k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby  
„Provozní podpora systému PROXIO“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
„Provozní podpora systému PROXIO“ 

 
II. r o z h o d l a 
 

na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče 
MARBES CONSULTING s. r. o.,  se sídlem Brojova 16, Plzeň, IČ: 252 11 226 
  

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

zajistit veškeré právní úkony k ukončení veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
„Provozní podpora systému PROXIO“  

 
T: 15. 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:   OŘEŠ, OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 316/RMČ/2015 
 

k vyhodnocení nového zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné 
zakázce na služby „Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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 posouzení a hodnocení nabídek 
k veřejné zakázce na služby „Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14“, 
zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení 

 
II. r o z h o d l a 
 

na základě doporučení hodnotící komise 
 
1. o vyloučení uchazeče ZENOVA services s.r.o., IČ: 250 51 865, z účasti ve 

zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení k veřejné zakázce na služby „Údržba 
veřejného prostranství pro MČ Praha 14“ 

 

2. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SP Černý Most, s.r.o., IČ: 242 49 955, 
k veřejné zakázce na služby „Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14“ 
zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení 

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

zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku na služby „Údržba veřejného 
prostranství pro MČ Praha 14“ s rozhodnutím zadavatele  

 
T: 15. 6. 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:   OI, OŘEŠ, OSVZ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 317/RMČ/2015 
 

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14170683  o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí u  projektu 

„Snížení energetické náročnosti stavby – sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14“ 
___________________________________________________________________________ 

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

 
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14170683 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí u projektu 
„Snížení energetické náročnosti stavby – sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14“ 

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

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14170683 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí u projektu 
„Snížení energetické náročnosti stavby – sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14“  
 

 
T: 12. 6. 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:   OI, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 318/RMČ/2015 
 

k objednání prací nezbytných k odstranění následků pojistné události 
v ZŠ Hloubětínská 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
objednání prací nezbytných k odstranění následků pojistné události v ZŠ Hloubětínská 

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

 
zajistit objednání prací nezbytných k odstranění následků pojistné události 
v ZŠ Hloubětínská 
  

 
T: ihned 

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



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 319/RMČ/2015 
 

k záměru na pronájem ploch venkovních krytých a nekrytých parkovacích míst 
a podzemních garáží v k. ú. Černý Most  

___________________________________________________________________________ 
 

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

nepřijmout žádnou z obdržených nabídek, od zveřejněného záměru na pronájem              
ploch venkovních krytých a nekrytých parkovacích míst a podzemních garáží, vše                    
v k. ú. Černý Most, odstoupit a výběrové řízení zrušit 
  

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

 
1. zajistit seznámení zájemců o pronájem ploch venkovních krytých a nekrytých 

parkovacích míst a podzemních garáží, ve kterých jsou vyznačena jednotlivá 
parkovací stání, vše v k. ú. Černý Most, s rozhodnutím Rady MČ Praha 14 a zahájit 
přípravu zadávacího řízení 

                            T:  15. 6. 2015 
 

2.  vrátit jistotu složenou před podáním nabídky k záměru na pronájem ploch 
venkovních krytých a nekrytých parkovacích míst a podzemních garáží, vše v k. ú. 
Černý Most  

T: ihned 
 
 
 
 
 
 
 
 
          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 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 320/RMČ/2015 
 

k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2578/3, k. ú. Kyje,               
za účelem umístění reklamní a informační tabule 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2578/3, 
k. ú. Kyje se spol. Ekospol a.s., se sídlem Dukelských hrdinů 19, Praha 7, za účelem 
umístění reklamní a informační tabule 
  

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

 
zajistit uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2578/3, 
k. ú. Kyje se spol. Ekospol a.s., se sídlem Dukelských hrdinů 19, Praha 7 

 
 

T: 20. 6. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 321/RMČ/2015 
 

k uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813                        
v k. ú. Černý Most 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 
v k. ú. Černý Most o výměře 14 m2 za účelem umístění a provozování letní 
předzahrádky v ulici Maňákova na období od 10. 6. do 30. 9. 2015 mezi MČ Praha 14            
a Sylvií Kosarovou, se sídlem Vašátkova 1011/16, Praha 9 
  

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

 
zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 
v k. ú. Černý Most  

 
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:   OSM, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 322/RMČ/2015 
 

k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1760, díl č. 11, o výměře 480 m2, 
k. ú. Kyje 

___________________________________________________________________________ 
 

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

uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1760, díl č. 11, k. ú. Kyje 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 uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1760, díl č. 11, k. ú. Kyje  
  

 
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:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 323/RMČ/2015 
 

k žádosti o odkoupení části pozemku parc. č. 2812/12, k. ú. Kyje 
___________________________________________________________________________ 

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

s prodejem části pozemku parc. č. 2812/12, k. ú. Kyje, v ulici Za Rokytkou  
   

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

 
zajistit odeslání rozhodnutí Rady MČ Praha 14 ve věci prodeje části pozemku parc.                
č. 2812/12, k. ú. Kyje, v ulici Za Rokytou, žadateli 
  
  

 
T: 21. 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 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 324/RMČ/2015 
 

k odnětí pozemků parc. č. 92/2 a parc. č. 92/5, k. ú. Černý Most, a nově vybudovaných 
parkovacích míst v ulici Vlčkova ze svěřené správy MČ Praha 14 do správy MHMP 

resp. TSK hl. m. Prahy 
___________________________________________________________________________ 

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

s odnětím pozemků parc. č. 92/2 a parc. č. 92/5, k. ú. Černý Most, a vybudovaných 
parkovacích míst v ulici Vlčkova na pozemcích parc. č. 92/2, parc. č. 92/5 a parc. č. 
213, k. ú. Černý Most, ze svěřené správy MČ Praha 14 a s předáním stavby vč. pozemků 
parc. č. 92/2 a parc. č. 92/5 MHMP resp. TSK. hl. m. Prahy 
    

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

 
zajistit předložení návrhu na odnětí pozemků parc. č. 92/2 a parc. č. 92/5, k. ú. Černý 
Most, a vybudovaných parkovacích míst v ulici Vlčkova na pozemcích parc. č. 92                        
a parc. č. 213, k. ú. Černý Most, ze svěřené správy MČ Praha 14 a s předáním stavby 
vč. pozemků parc. č. 92/2 a parc. č. 92/5 MHMP resp. TSK. hl. m. Prahy na nejbližší 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 

  
T: 23. 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 

 
14. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 8. 6. 2015 
 

č. 325/RMČ/2015 
 

k návrhu hodnotící zprávy k plánu zimní údržby místních komunikací za období 
od 1. 11. 2014 do 31. 3. 2015 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
hodnotící zprávu k  plnění plánu zimní údržby místních komunikací za období 
2014/2015   

 
II. u k l á d á 
 Ing. Iloně Pickové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 

1. předložit aktualizovaný plán zimní údržby komunikací na období 2015/2016 
 

     T: 15. 9. 2015 
 
2. důsledně připomínkovat plán zimní údržby komunikací Magistrátu hl. m. Prahy, 

předložený Technickou správou komunikací hl. m. Prahy na zimní období 2015 – 
2016 s cílem minimalizovat negativní dopad nepříznivých klimatických podmínek 
pro občany městské části Praha 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                            Ing. Ilona Picková 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Pavel Šustr 
Na vědomí:   ODOP 
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