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příloha č. 1 

Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2017 

1. V předmětném období se konalo 10 řádných a 4 mimořádná jednání Rady městské části Praha 14   

2. Účast jednotlivých členů rady na jednáních dokladuje následující přehled:  

Ing. Ilona Picková -  14 

Ing. Mgr. Lucie Svobodová -  13 

Mgr. Irena Kolmanová -  13 

Ing. Břetislav Vodák -  12 

Jiří Zajac -  12 

Mgr. Radek Vondra -  11  

Ing. Petr Hukal -  11  

Josef Kutmon -  10 

Pavel Mašek -   8    člen rady od 26. 9. 2017 

Mgr. Jiří Klíma -   4    člen rady do 21. 9. 2017     

      

Všechny neúčasti členů rady na jednáních byly řádně omluveny. 

3. Rada projednala a přijala usnesení k: 

      95 materiálům Správy majetku Praha 14, a. s. (SMP 14)  

 77 materiálům odboru investičního (OI)  

 39 materiálům odboru správy majetku (OSM)  

 44     materiálům odboru řízení ekonomiky a školství (OŘEŠ) 

 43 materiálům odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)    

 28     materiálům odboru kancelář starosty (KS)   

 16 materiálům odboru kancelář tajemníka (KT)   

 14 materiálům odboru právních a kontrolních činností (OPKČ) 

  8 materiálům odboru dopravy a ochrany prostředí (ODOP)  

 5 materiálům odboru hospodářské správy (OHS) 

 3 materiálu odboru občanskosprávního (OSO) 

 2 materiálům členů rady  

 1 materiálu odboru živnostenského (ŽO)         

 

Největší počet usnesení byl přijat k materiálům majetkové povahy. Usnesení jsou k dispozici 

v písemné podobě v Kanceláři tajemníka – úsek rady a zastupitelstva a v elektronické podobě na 

webových stránkách radnice www.praha14.cz. 

4. Celkový počet přijatých usnesení je 375.  

 



5. V průběhu II. pololetí 2017 se rada pravidelně seznamovala s výstupy z komisí rady a výborů  
zastupitelstva  prostřednictvím zápisů z jejich jednání. Tyto podklady standardně použila jako podklad 
pro vlastní rozhodování. Všechny výstupy z jednání komisí rady a výborů zastupitelstva, které 
směřovaly k radě, jsou ve formě zápisů k dispozici v Kanceláři tajemníka – úsek rady a zastupitelstva. 
Komise                     a výbory mají možnost umisťovat zápisy z jednání na webu městské části Praha 
14. 
 

6.  Ve druhém pololetí roku 2017 byly podány podněty občanů formou petice:  

PE-2/2017 ze dne 26. 10. 2017 – evidováno pod č. j. 44665 

Petice „Ne k návrhu veřejné vyhlášky vedené pod sp. zn. UMCP14/17/40623/ODOP/PALK 

a č. j. UMCP14/17/40624/ODOP/PALK“ 

- za petiční výbor: Miloš Dvořák, Jordánská 757, Praha 9        

- 22. 11. 2017 byla zaslána odpověď zástupkyní starosty ing. Ilonou Pickovou pod sp. zn. 

UMCP14/17/47958/SEK/LUKM, č. j. 112/2017/PIC 

 
PE-3/2017 ze dne 27. 11. 2017 – evidováno pod č. j. 49129 

Petice „Protest proti připravovanému záměru MČ Prahy 14 na zamezení provozu vozidel 

ve čtvrti Hutě z ulice Svatojánské směrem pod viadukt dráhy do ulice K Viaduktu“ 

- za petiční výbor: Ing. Stanislav Hejda, CSc., Babylonská 756/23, Praha 9 - Kyje        

- 19. 12. 2017 byla zaslána odpověď zástupkyní starosty ing. Ilonou Pickovou pod sp. zn. 

UMCP14/17/51960/SEK/LUKM, č. j. 114/2017/PIC 

 
PE-4/2017 ze dne 12. 12. 2017 – evidováno pod č. j. 51758 

Petice „Osvětlení ulice u MŠ Hostavice – odloučené pracoviště MŠ Štolmířská a přilehlé 

oblasti“ 

- za petiční výbor: Mgr. Martina Urbanová, Labuťská 7, Praha 9        

- 10. 01. 2018 byla zaslána odpověď zástupkyní starosty ing. Ilonou Pickovou pod sp. zn. 

UMCP14/18/01780/SEK/LUKM, č. j. 116/2018/PIC 

  

7.  Ustanovení § 102 zák. 131/2000 Sb., O hlavním městě Praze (pozastavení platnosti usnesení)      

 starosta městské části v daném období neuplatnil. 

8.   Ve druhém pololetí roku 2017 se rada v oblasti územního rozvoje mj. vyjádřila k oznámení dle 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru „Výstavba nové vozovny 
Hloubětín“; k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemku parc. č. 1306/4, 1306/3                         
a 1306/22 k. ú. Hloubětín z funkční plochy PZO na území čistě obytné OB; k aktualizované 
dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby „Rajská zahrada – přemostění“ a ke stavbě č. 
43312 Černý Most II – 5. stavba et. 0002      

V  oblasti sociální rada mj. schválila podání žádosti o dotaci ve výši 600.000 Kč do dotačního řízení 
Úřadu vlády na r. 2018 v dotačním programu Podpora terénní práce; podání žádosti o grant 



z rozpočtu hl. m. Prahy na projekt „Setkání kultur 2018“, v rámci vyhlášeného dotačního řízení hl. m. 
Prahy „Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 
2018“; podání žádosti o dotaci na projekt „Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2018“, v rámci 
vyhlášeného dotačního řízení hl. m. Prahy „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. 
Prahy pro rok 2018“; podání žádosti o dotaci – Projekt MČ na podporu integrace cizinců na lokální 
úrovni v roce 2018; podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu prevence kriminality na rok 
2018 a podání žádosti o poskytnutí dotace grantového řízení pro oblast adiktologických služeb na rok 
2018; dále schválila „Program prevence kriminality městské části Praha 14 na období 2018 – 2019“ a 
zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2018. Souhlasila a 
předložila zastupitelstvu návrh na poskytnutí přechodné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého 
červeného kříže, neziskové organizaci Jahoda, o.p.s. a neziskové organizaci Neposeda, o.p.s.. 

 

V oblasti školství mj. souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR 
WOMEN, o. p. s., v rámci projektu „Obědy pro děti“. Souhlasila s navýšením kapacity základní školy od 
školního roku 2018/2019 v Základní škole,  Praha 9 - Chvaletická 918; s umístěním školského zařízení 
Základní škola Be Open s. r. o., na území MČ Praha 14; se zřízením odloučeného pracoviště 
Základní umělecké školy, Praha 9, Ratibořická 30  v budově Baštýřská 67, Praha 9, k. ú. Hostavice.  

Vyhlásila konkursní řízení na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy, Praha 9 – Hostavice, U 
Hostavického potoka 803/71 a Mateřské školy, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602, a vydala 
souhlasné stanovisko k setrvání ve funkcích ředitele/ředitelky příspěvkových organizací Základní školy, 
Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918, Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 
1005, Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968, Mateřská škola Obláček, Praha 9 – Černý 
Most, Šebelova 874, Mateřská škola, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917 

Dále rada uskutečnila zadávací řízení: 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Komunitní centrum Kardašovská – pohybové aktivity“ 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Projekční služby – Cyklostezka Čihadla – úsek: 
Dobrovolného – Broumarská“ 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Projekční služby – Severovýchodní pražská 
cyklomagistrála – 6. etapa“ 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Projekční služby - Křižovatky ul. Broumarská x 
Rožmberská a ul. Broumarská x Českobrodská“ 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Dodávka počítačů a další techniky s příslušenstvím“ 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce  skateparku Černý Most“ 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Zefektivnění systému komunikace v podmínkách 
Úřadu městské části Praha 14“  

-  k veřejné zakázce „Komunitní centrum Hloubětínská 55“ zadávané formou podlimitního řízení 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Výměna a prodloužení jídelního výtahu MŠ 
Zelenečská“ 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ 
Zelenečská“ 

-  k veřejné zakázce na dodávky „Rekonstrukce kuchyně vč. gastrozařízení MŠ Chvaletická“ zadávané 
formou nadlimitního řízení 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Nájem výpočetní techniky pro troje řádné volby 
konané v roce 2017 a 2018, včetně služeb s tím spojených“ 



-  k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím, PC, 
NTB a IT techniky pro ZŠ a MŠ městské části Praha 14 pro rok 2017“ 

-  k veřejné zakázce „Demolice přístavby objektu Baštýřská čp. 67“ zadávané formou zjednodušeného 
podlimitního řízení 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Chvaletická - výměna umělého trávníku 
na víceúčelovém hřišti“ 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Upgrade infrastruktury počítačové sítě a serverů 
městské části Praha 14“ 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Projektové práce - Revitalizace vnitrobloku v ulici 
Mochovská“ 

-  k veřejné zakázce na služby „Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro MČ Praha 14 a 
výroby tiskovin při její propagaci“ zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Dodávka gastrozařízení pro  ZŠ Hloubětínská, ZŠ 
Bří Venclíků a ZŠ Šimanovská“ 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy kotelny ZŠ Šimanovská“ 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy bytů - BD Kardašovská“ 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava balkónů – nám. Plukovníka Vlčka 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího 
semináře pro pěstouny“ 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14“ 

-  k veřejné zakázce na služby „Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14“ zadávané formou 
zjednodušeného podlimitního řízení 

-  k veřejné zakázce „Biotop – výstavba přírodního koupaliště“ zadávané formou zjednodušeného 
podlimitního řízení 

-  k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Evaluační materiály pro mateřské a základní školy v 
rámci Místního akčního plánu MČ Praha 14 II.“ 

                                                  

Dále rada vzala  na  vědomí informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku 
živnostenského a na úseku dopravy; vzala na vědomí zpracování Kroniky městské části Praha 14 za 
rok 2016; schválila nové vydání interní směrnice QS 42-01 V03R00 „Příručka kvality“ a návrh směrnice 
„Projektové řízení“ v rámci zavedení systému projektového řízení do podmínek ÚMČ Praha 14  a 
interní směrnici QS 61-02 „Řízení rizik“. Jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů; předložila 
zastupitelstvu zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2017; návrh na volbu 
přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9; souhlasila se zajištěním putovní výstavy v rámci kampaně 
„Respektuj 18!“; s plánem zimní údržby místních komunikací na období od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 
a se záměrem zřízení železničních zastávek na železničním nákladním průtahu v Praze 14.  

Předložila Zastupitelstvu MČ Praha 14 příležitosti formulované na Dětském fóru a Veřejných lokálních 
fórech, gestory a jimi navržená opatření a návrh aktualizace dokumentu „Příležitosti Prahy 14 – 
komunitní plán“ na období 2017 – 2018; schválila a předložila zastupitelstvu podkladové dokumenty 
MAP a Místní akční plán Praha 14,  aktualizaci dokumentu „PŘÍLEŽITOSTI PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2017 
– 2018“ - komunitní plán, Zprávu o participaci veřejnosti v roce 2017, návrh Plánu zlepšování MA21 
pro rok 2018, návrh Výroční zprávy MA21 za rok 2017 a podání přihlášky do kategorie „B“ MA21; dále 
rada schválila podání žádosti o účelové neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy 
v oblasti místní Agendy 21. 



Vyhlásila dotační programy pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na 
území MČ Praha 14 zajišťujících sportovní výchovu mládeže a podporu sportu, kultury, volnočasových 
aktivit a MA 21 pro rok 2018 a dotačního programu městské části Praha 14 na rok  2018 v oblasti 
příspěvek na zajištění služby.  

Předložila Zastupitelstvu městské části Praha 14 informaci o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění 
finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za  1. pololetí  roku 2017 plnění příjmů                       
a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2017 a návrh rozpočtu městské části 
Praha 14 na rok 2018. 

Schválila objednání projektových prací na rekonstrukci objektu č. p. 67 na pozemku parc.č. 696, k. ú. 
Hostavice, ulice Baštýřská a na novostavbu objektu Komunitního centra na pozemku parc. č. 697 a 
parc. č. 698 v k. ú. Hostavice v ulici Baštýřská; projektových prací pro podání žádosti o dotaci z OP 
PPR pro MŠ Osická a pro podání žádosti o dotaci z OP PPR pro budovy  ÚMČ Praha 14, č. p. 1072 a 
1073; dále objednání projektových prací pro výběr zhotovitele na pozemní a krajinářskou stavbu 
Prostor pro hry v přírodě „Na Hutích“ a udržovacích prací v podzemních prostorech lokality „Bílý kůň“.                             

9.     K hlavním úkolům na následující období patří: 

 1. Vyhodnocení žádostí v dotačních programech pro podporu sportu, kultury, volnočasových 
aktivit v MA21 a pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území 
MČ Praha 14, zajišťující sportovní výchovu mládeže. 

 2. Konkurzy na ředitele MŠ Štolmířská a MŠ U Hostavického potoka /od 1. 9. samost. subjekt/ 

 3. Výběr projektů v rámci participativního rozpočtu „Čtrnáctka podle Vás“ 

 4. Příprava a realizace investičních záměrů 

  např. – H55 – komunitní centrum /probíhá + projekt interiér a zahrada/ 

   - ZŠ Šimanovská – výstavba tělocvičny /projekt + zahájení stavby/ 

   - Staré Kyje – modernizace komunikací /zahájení I. etapy/ 

   - Mochovská – vnitroblok /projekt/ 

   - Tálínská – chodník /projekt + stav. povolení a zahájení realizace/ 

   - Chlazení objektů ÚMČ Praha 14 /projekt/ 

   - MŠ Zelenečská – modernizace zahradního domku /realizace/ 

   - Bílý Kůň /projekt podzemí + park. Zahájení realizace/ 

   - Baštýřská – rekonstrukce ZUŠ /projekt + zahájení realizace/ 

   - Baštýřská – novostavba komunitního centra /projekt + zahájení realizace/ 

   - Za Rokytkou – komunikace /projekt + stav. povolení/ 

   - Nad Rybníkem – komunikace /realizace 2. etapa/  

   - MŠ Osická – stav. úpravy /projekt/ 

   - Bikepark Jahodnice /projekt/ 

   - Biotop Kyje /projekt/ 

 5. Příprava na soulad s požadavky nařízené EU /GDPR/ na ochranu osobních údajů 

 6. Aktualizace akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 – na období 2019 – 2020 

 7. Příprava projektových žádostí z fondů EU /např. strategické, procesní a projektové řízení/ 



 8. Příprava na postup MČ do kategorie B – MA21 – rozvoj metody kvality /zpracování auditu 
v 10 oblastech udržitelného rozvoje/ 
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I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 
2017, která je přílohou č. 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                         Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
Na vědomí:   členové STRR, KS OSPK 
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1. ÚVOD  
 

Strategický tým pro řízení a rozvoj /dále jen „STRR“/ byl zřízený usnesením Rady městské 

části č. 149/RMČ/2012 ze dne 19. 3. 2012 jako poradní orgán Rady a od té doby se jeho 

členové pravidelně schází několikrát ročně. 

Během roku 2017 proběhla dvě setkání, na kterých měli všichni členové prostor pro sdílení 

informací, propojení činností, koordinaci postupů, komunikaci, monitoring a strategické 

řízení procesů a samosprávných činností na ÚMČ Praha 14.  

Členy STRR jsou dle platného Statutu vždy aktuální zástupci všech odborů a vedení. V roce 

2017 vznikla funkce energetického manažera přímo na ÚMČ a byla tudíž ukončena 

spolupráce s externím energetickým manažerem. V rámci naplnění zásad udržitelného 

rozvoje při strategickém plánování dále zůstává stálým hostem koordinátor MA 21 a zároveň 

pokračuje externí spolupráce s architektem MČ Praha 14. Další obsazení týmu bude případně 

uzpůsobeno potřebám strategického plánování MČ.  

Současné složení STRR 
členové: 

 Mgr. Radek Vondra, starosta – předseda STRR  

 Mgr. Ing. Lucie Svobodová, 1. zástupce starosty 

 Jiří Zajac, 2. zástupce starosty 

 Ing. Ilona Picková, 3. zástupce starosty 

 Ing. Břetislav Vodák, uvolněný radní 

 Mgr. Irena Kolmanová, uvolněná radní 

 Ing. Luděk Lisý, tajemník ÚMČ Praha 14 

 David Frýda, vedoucí OI 

 Václav Havránek, vedoucí OSM 

 Ing. Jana Lebedová, vedoucí ÚÚR 

 Mgr. Eva Koplíková, vedoucí OPKČ 

 Mgr. Dana Havlínová, vedoucí OSVZ 

 Ing. Markéta Adámková, vedoucí ODOP 

 Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ 

 Bc. Jaroslav Červený, vedoucí KS 

 Zbyněk Rýpar, vedoucí OSPK 

 MgA, David Kašpar, ředitel p. o. Praha 14 kulturní  

 Vladimír Mitáš, ředitel SMP 14, a. s. 

 Petr Brych energetický manažer Prahy 14 
 
stálý host: 

 Ing. Pavlína George, Koordinátor MA 21 
 

externí spolupracovníci: 

 Ing. Arch. Milan Veselý, hlavní architekt MČ Praha 14 
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2. ČINNOST STRR V ROCE 2017  
 

2.1 Klíčové projekty a projekty EU 

V roce 2017 se členové týmu intenzivně věnovali klíčovým projektům a projektům, které jsou 

spolufinancované z prostředků EU. Jde o projekty investiční a neinvestiční, do kterých jsou 

zapojeni pracovníci z převážné části odborů ÚMČ.  

V současnosti je na MČ evidováno 34 projektů s podporou z operačních programů EU.  

Počet projektů Fáze Operační program EU 

12 Udržitelnost 

 OP Praha pól růstu 

 OP Životní prostředí 

 OP Praha konkurenceschopnost 

 OP lidské zdroje a zaměstnanost 

11 Realizace 

 OP Praha pól růstu 

 OP věda, výzkum vzdělání 

 OP Životní prostředí 

 OP Zaměstnanost 

11 Podaná žádost 

 OP Praha pól růstu 

 OP Zaměstnanost 

 OP Životní prostředí 

 

Velký podíl na jednáních STRR zaujímají i klíčové projekty MČ, kterých je v současnosti 

v různé fázi realizace 13. Členové týmu jsou pravidelně informování o stavech 

rozpracovanosti, diskutují nad případnými překážkami a přichází s novými návrhy projektů.  

Současné klíčové projekty MČ: 

 Komunitní centrum H55 

 Biotop, včetně revitalizace břehů Kyjského rybníka 

 Podzemní prostory „Bílý kůň“ 

 Náměstí Hloubětín - jih 

 Vybíralka 25 

 Centrální park ČM 

 Dům seniorů Bojčenkova 

 Rekonstrukce ul. Za školou 
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 Rekonstrukce ul. Za Rokytkou 

 Rekonstrukce ul. K Rokytce 

 Tělocvična Šimanovská 

 KC Baštýřská 

 Rozhledna Doubravka 

 

Vzhledem k nárůstu činností souvisejících s klíčovými projekty MČ, vešla v červenci 2017 

v platnost směrnice ÚMČ Praha 14 QS 42-06 Projektové řízení. Směrnice zajistila ukotvení 

systému projektového řízení v rámci MČ Praha 14 a je vodítkem pro projektovou agendu.   

 

2.2 Místní Agenda 21 

MČ realizuje MA 21 od roku 2009 a již několik let úspěšně obhajuje kategorii „C“. V roce 

2017 byly zpracovány audity udržitelného rozvoje ve všech deseti oblastech a vedení MČ se 

rozhodlo vstoupit do kategorie „B“. Na setkáních STRR byly tyto otázky pravidelně 

diskutovány a členové týmu byli informování o připravovaných krocích souvisejících 

s obhajobou kategorie „B“, která proběhne v roce 2018.  

 

3. SHRNUTÍ 
V roce 2017 se zaměřil STRR především na klíčové projekty a projekty spolufinancované 

z prostředků  EU. Jde o projekty, které naplňují cíle Strategického plánu MČ Prahy 14 a práce 

na nich v současnosti vyžaduje nasazení velkého počtu zaměstnanců z různých odborů  ÚMČ 

Praha 14.  

Dalšími body, kterými se tým v roce 2017 zabýval, bylo plnění, hodnocení a aktualizace SPR a 

AP SPR pro dané období. Veškeré úkony spojené s těmito dokumenty prochází napříč 

úřadem a vyžadují také průběžnou a úzkou spolupráci mezi jednotlivými odbory ÚMČ 

Praha 14. 

Díky této spolupráci mezi odbory měl vždy tým na jednání k dispozici kvalitně a podrobně 

připravené podklady. Jako zastřešující strategický orgán měl tak přístup ke všem relevantním 

datům a díky zastoupení všech odborů MČ mohl věcně diskutovat, hodnotit a případně 

reagovat na změny v operativní rovině. Během každého jednání fungoval tým zároveň jako 

platforma pro sdílení informací.  

Činnost STRR je nyní na dobré úrovni, členové se naučili využívat možností takto 

koncipovaných setkání a přínosů z jednání s ostatními členy týmu. Celkově je tento 

strategický systém přijímán pozitivně, má své výsledky a výrazně zlepšil interní komunikaci 

na ÚMČ Praha 14.  
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Lze konstatovat, že v roce 2017 plnil STRR svou funkci po odborné, věcné i strategické 

úrovni.  

Činnost STRR bude i nadále odrážet potřeby MČ ve smyslu strategického řízení, zajištění 

platformy pro diskuze o stěžejních tématech a zajištění udržitelného rozvoje ve všech 

směrech. Dále bude STRR důsledně dohlížet na plnění již zavedených systémů, pokračování 

v zavedeném monitoringu, kontrole procesů a plnění zadaných cílů stěžejních dokumentů 

MČ Praha 14.  

 

 

 

Zpracovala dne 5. 1. 2018 Zora Straková, tajemnice STRR 

 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 20. 3. 2018 

 
č. 5/ZMČ/2018 

 
k pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 14 k přijímání prohlášení                                 

o uzavření manželství v souladu s ustanovením § 658 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 
I. p o v ě ř u j e 

 
Mgr. Aleše Kudu, člena Zastupitelstva městské části Praha 14 přijímáním prohlášení                      
o uzavření manželství v souladu s ustanovením § 658 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů   

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

realizovat výše uvedené rozhodnutí 
 

T: 31. 3. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
         Mgr. Radek Vondra                                                         Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    KT, OŘEŠ, OPKČ, pověřený člen ZMČ Praha 14 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 20. 3. 2018 

 
č. 6/ZMČ/2018 

 
k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 
I. z v o l i l o 

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

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

zajistit doručení seznamu zvolených přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 
předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 9 

 
T: 31. 3. 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
         Mgr. Radek Vondra                                                         Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    OSO 



 
 
 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 20. 3. 2018 

 
č. 7/ZMČ/2018 

 
k žádosti o změnu v čerpání rozpočtu poskytnuté dotace  pro roky 2017 a 2018 na 

projekt „Sociální a právní poradenství“ Organizace pro pomoc uprchlíkům a k žádosti         
o změnu v čerpání rozpočtu poskytnuté dotace  pro rok 2017  na projekt „Rodinné 

centrum Jahůdka“ Jahoda, o. p. s.                                           
 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 

 
1. změnu v čerpání rozpočtu dotace přidělené v dotačním programu „v Oblasti 1 – 

sociální a návazné služby“ pro roky 2017 a 2018 Organizaci pro pomoc uprchlíkům, 
z. s. dle přílohy č. 1 

 
 2. změnu v čerpání rozpočtu dotace přidělené v dotačním programu „v Oblasti sociální    

a návazné služby“ pro rok 2017 Jahoda, o. p. s. dle přílohy č. 2 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

informovat příjemce o schválení změny 
 

T: 3/2018 
 
 
 
 
 
 
 
        
       Mgr. Radek Vondra                                                                    Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                                člen Rady městské části Praha 14 

 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    OSVZ, OŘEŠ 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 20. 3. 2018 

 
č. 8/ZMČ/2018 

 
k informaci o finančním vypořádání dotací v oblasti 2 poskytnutých v roce 2017 

z rozpočtu městské části Praha 14 
 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
informaci o finančním vypořádání dotací v oblasti 2 poskytnutých v roce 2017 
z rozpočtu městské části Praha 14  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                         Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
Na vědomí:    členové STRR, KS OSPK, OPKČ 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 20. 3. 2018 

 
č. 9/ZMČ/2018 

 
 k poskytnutí  dotací v rámci dotačního programu pro podporu činnosti nestátních 

neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících dlouhodobě 
organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. navýšení alokovaných finančních prostředků v Dotačním programu pro podporu 

činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, 
zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018 na 
celkovou částku 5 840 000 Kč  

 2. přidělení dotací v rámci dotačního programu pro podporu činnosti nestátních 
neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících dlouhodobě 
organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018 dle seznamu přílohy č. 1 
tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí dle vzorové 
smlouvy, která je přílohou č. 2 

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

zajistit podepsání veřejnoprávních smluv 
T: duben 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                         Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    KS OSPK, OPKČ, OŘEŠ 



žádost 

č.
žadatel název projektu

Formální 

kontrola dne 
Celkové 

náklady projektu

Požadovaná 

finanční účast MČ

Přiznaná výše 

dotace

Přiznaná výše 

dotace v roce 
2017

1 TJ Kyje Praha 14, z.s. Rekonstrukce sociálního zařízení Hamerská a přístupové plochy Broumarská 27.12.2017 1 543 120 Kč 1 500 000 Kč 1 350 000 Kč 180 000 Kč

2 Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla Hloubětín Výstavba sociálního zázemí - Sprchy a sociálky jsou základem dobré hygieny - pokračování 12.1.2018 4 273 653 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 90 000 Kč

3 Sportovní klub Spectrum Praha  z. s. Modernizace zázemí hřiště Spectrum Praha z. s. 12.1.2018 1 531 235 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 155 000 Kč

4 Z. S. TJ SOKOL Jahodnice Oplocení víceúčelového hřiště 12.1.2018 262 975 Kč 260 000 Kč 0 Kč 130 000 Kč

5 Z. S. TJ SOKOL Jahodnice Oplocení u vstupu 12.1.2018 113 224 Kč 113 000 Kč 0 Kč

6 Z. S. TJ SOKOL Jahodnice Sociální zázemí pro venkovní sporty 12.1.2018 1 221 901 Kč 1 220 000 Kč 530 000 Kč

7 Z. S. TJ SOKOL Jahodnice Venkovní posilovna 12.1.2018 967 184 Kč 960 000 Kč 960 000 Kč

8 Yamka minigolf Butovice Odláždění minigolfového hřiště Minigolf na Hutích 17.1.2018 427 400 Kč 384 660 Kč 0 Kč 0 Kč

7 437 660 Kč 5 840 000 Kč

alokace  5 mil Kč

Dotační program pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14 

zajišťujících sportovní výchovu mládeže pro rok 2018













Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 20. 3. 2018 

 
č. 10/ZMČ/2018 

 
k V. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017 

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
21., 22., 23., 24. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017  

 
 

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



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 20. 3. 2018 

 
č. 11/ZMČ/2018 

 
k záměně zdrojů v rámci schváleného rozpočtu městské části Praha 14                             

na rok 2018 

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

 
 a) přijetí transferu ze státního rozpočtu ze souhrnného dotačního vztahu na výkon státní 

správy na rok 2018 na základě schválení zákona 474/2017 Sb., o státním rozpočtu na 
rok 2018  

 b) úpravu rozpočtu dle přílohy č. 1 
 c) rozpočet MČ Praha 14 na rok 2018 dle přílohy č. 2 

Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2018 ke dni 14. 2. 2018 (po provedené záměně 
zdrojů) 

 

 objem příjmů                                                                        392.268,50  tis.  Kč 
 objem výdajů                                                                        451.399,50  tis.  Kč 
 běžné výdaje                                                                                   249.389,50  tis.  Kč 
 kapitálové výdaje                                                                            202.010,00  tis.  Kč 
 financování                                                                                        59.131,00  tis.  Kč 

  
 

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























Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 20. 3. 2018 

 
č. 12/ZMČ/2018 

 
k I. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
1., 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018  

 
 

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



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 20. 3. 2018 

 
č. 13/ZMČ/2018 

 
k návrhu na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14                    

na rok 2018 
 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2018 dle 

přílohy č. 1 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zabezpečit realizaci tohoto usnesení 
T: 20. 4. 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
         Mgr. Radek Vondra                                                         Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    OŘEŠ, OI, SMP-14, a.s. 



 
 
 
 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 20. 3. 2018 

 
č. 14/ZMČ/2018 

 
k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků parc. č. 1072/24, 

parc. č. 1072/25 a parc. č. 1072/185, k. ú. Hloubětín o celkové výměře cca 21 m2 
zastavěné zateplením domu č. p. 311-313 

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

 
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků parc. č. 1072/24, 

parc. č. 1072/25 a parc. č. 1072/185, k. ú. Hloubětín o výměře cca 21 m2, která bude 
zastavěna zateplením bytového domu č. p. 311, 312 a 313, se  SVJ Zelenečská                                      
č. p. 311-313, IČ 24778796, za cenu v místě obvyklou 

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

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků 
parc. č. 1072/24, parc. č. 1072/25 a parc. č. 1072/185, k. ú. Hloubětín se SVJ Zelenečská                                      
č. p. 311-313, IČ 24778796 

 
T: 30. 4. 2018 

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



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 20. 3. 2018 

 
č. 15/ZMČ/2018 

 
na zachování obousměrného provozu v úseku pod železničním mostem v ulicích 

K Viaduktu a Svatojánská  

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

 
1. komplikovanou dopravní situaci v oblasti Kyje – Hutě, jenž nemá bez dokončení 

prodloužení Ocelkovy ulice jednoduché řešení 
 
 2. petice občanů požadující zklidnění dopravy v této lokalitě 
 
II. p o ž a d u j e 
 
 1. zachování obousměrného provozu v úseku pod železničním mostem v ulicích 

K Viaduktu a Svatojánská z důvodu zachování místní obslužnosti a průjezdnosti 
obytného území k 15. 4. 2018 

 
 2. zorganizovat jednání zástupců petice občanů se starostou a zastupiteli MČ Praha 14 

k nalezení systémového řešení dopravní situace v oblasti Kyje - Hutě 
 
III. p o v ě ř u j e  
 Radu městské části Praha 14 
 

zajistit plnění tohoto usnesení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                         Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 20. 3. 2018 

 
č. 16/ZMČ/2018 

 
k žádosti na prominutí poplatků z prodlení a úroků v celkové  výši 139.521 Kč                                 

za užívání bytu č. 36 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9  

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

 
 prominutí částky ve výši 110.917 Kč a vymáhání částky ve výši 28.604 Kč za užívání 

bytu č. 36 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze 
v tiskové podobě 

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

informovat žadatele o prominutí částky ve výši 110.917 Kč a vymáhání částky ve výši 
28.604 Kč za užívání bytu č. 36 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

 
T: 30. 4. 2018 

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