
Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 655/RMČ/2015 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

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

obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 756, 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 + 0 v  č. p. 756,              
ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok    

                                 
 

T: 31. 1. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          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 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 656/RMČ/2015 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

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

obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 na dobu určitou 
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. 1133,              
ul. Ronešova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok    

                                 
 

T: 31. 1. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          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 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 657/RMČ/2015 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, 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. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 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 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v  č. p. 1134,              
ul. Ronešova, Praha 9 na dobu určitou 2 roky    

                                 
 

T: 12. 1. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          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 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 658/RMČ/2015 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, 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. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 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 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v  č. p. 1070,              
ul. Bří Venclíků, Praha 9 na dobu určitou 2 roky    

                                 
 

T: 17. 1. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          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 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 659/RMČ/2015 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

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

obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9 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 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v  č. p. 740,              
ul. Bryksova, Praha 9 na dobu určitou 2 roky    

                                 
 

T: 31. 1. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          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 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 660/RMČ/2015 
 

k návrhu na prodloužení užívání poskytnutého přístřeší formou bytu v č. p. 497,                        
ul. Slévačská, Praha 9 

___________________________________________________________________________ 
 

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

prodloužení užívání poskytnutého přístřeší formou bytu v č. p. 497, ul. Slévačská,               
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 souhlasu s poskytnutím užívání přístřeší formou bytu v č. p. 497, 
ul. Slévačská, Praha 9 na dobu určitou  1 rok s možností dalšího prodloužení 

                                 
 

T: 14. 1. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          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 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 661/RMČ/2015 
 

k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 1 + 1 v domě                        
č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s vydáním souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 756,               
ul. Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě  

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

 
zajistit právní úkony související s vydáním souhlasu se společným nájmem bytu                    
o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 

                                 
 

T: 31. 1. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          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 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 662/RMČ/2015 
 

k návrhu na schválení převodu nájmu prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 
71,41 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 9 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s převodem smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č.j.: 08/SMP/14 ze dne 
26. 2. 2014 o celkové výměře 71,41 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 748,                  
ul. Bobkova, Praha 9 na MUDr. Petra Chaloupku, bytem i sídlem Bryksova 763/46,         
198 00 Praha 9, IČ: 61385255 s přechodem ke dni 1. 1. 2016, který naváže na činnost 
předchozího nájemce pana Dušana Kantůrka, IČ: 72086149 a přijme veškeré dosavadní 
závazky plynoucí ze stávající nájemní smlouvy 

 
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 převodu smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání č.j.: 08/SMP/14 ze dne 26. 2. 2014 na MUDr. Petra Chaloupku, 
bytem i sídlem Bryksova 763/46, 198 00 Praha 9, IČ: 61385255 

                                 
 

T: 15. 1. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., OSM, nájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 663/RMČ/2015 
 

k návrhu na schválení pronájmu části prostor sloužících k podnikání                                               
v 1. a 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 999, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 s účastníky 

výběrového řízení 
___________________________________________________________________________ 

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

 

s pronájmem části prostor sloužících k podnikání v 1. a 2. nadzemním podlaží objektu   
č. p. 999, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 s účastníky výběrového řízení a s uzavřením 
nájemních smluv se současnými nájemci za výši nájemného 824, 90 Kč/m2/rok na dobu 
určitou 5 let od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020 za účelem provozování lékařské praxe takto: 

 

-  MUDr. KLIMEŠOVÁ MIROSLAVA, SOUKROMÁ ZUBNÍ ORDINACE, se 
sídlem Kpt. Stránského 999/5, 198 00 Praha 9, IČ: 49278495 - zubní ordinace                     
a společné prostory o výměře 57,98 m2 

- MUDr. Olga GÖTZINGEROVÁ, se sídlem Kpt. Stránského 999/5, 198 00 Praha 9, 
IČ: 49278801 - ordinace praktického lékaře pro dospělé a společné prostory                      
o výměře 64, 37 m2 

-  Radka Vetešníková Koubová, se sídlem Kpt. Stránského 999/5, 198 00 Praha 9,                
IČ: 49654977 - ordinace gynekologie a společné prostory o výměře 77,01 m2 

-  MUDr. Vendulka TROUSILOVÁ, se sídlem Kpt. Stránského 999/5, 198 00 Praha 9, 
IČ: 75148625 - ordinace praktického lékaře pro děti a dorost a společné prostory              
o výměře 77,97 m2  

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

 

zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní společnosti Správa majetku 
Praha 14, a. s. uzavření smluv o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v 1. a 2. 
nadzemním podlaží objektu   č. p. 999, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 s účastníky 
výběrového řízení                       

T: 15. 1. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          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, nájemci 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 664/RMČ/2015 
 

k návrhu na schválení náhrady nákladů a ušlého zisku vzniklých v souvislosti s výměnou 
vchodových portálů v prostoru sloužícího k podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu              

č. p. 668, ulice Kardašovská, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

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

náhradu nákladů a ušlého zisku vzniklých v souvislosti s výměnou vchodových portálů 
v prostoru sloužícího k podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 668, ulice 
Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

 
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 neschválení náhrady nákladů a ušlého zisku vzniklých 
v souvislosti s výměnou vchodových portálů v prostoru sloužícího k podnikání                         
v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 668, ulice Kardašovská, Praha 9 

                                 
 

T: 15. 1. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          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, nájemci 



 

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

č. 664/RMČ/2015 ze dne 21.12.2015 
 
 
 
 

Rada městské části Praha 14 neschvaluje náhradu nákladů a ušlého zisku vzniklých                             
v souvislosti s výměnou vchodových portálů na přelomu roku 2011/2012 v prostoru 
sloužícího k podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu  č. p. 668, ulice Kardašovská, Praha 9 
ve výši 66.614 Kč panu Jiřímu Bařinkovi a paní Janě Bařinkové. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 665/RMČ/2015 
 

k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemních smluv v prostorách objektu č. p. 799, 
ulice Kučerova, Praha 9 

___________________________________________________________________________ 
 

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

1. s uzavřením podnájemní smlouvy na část prostor o výměře 9 m2 v ulici Kučerova,               
č. p. 799 Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2. s uzavřením podnájemní smlouvy na část prostor o výměře 6 m2 v ulici Kučerova,               
č. p. 799 Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

3. s uzavřením podnájemní smlouvy na část prostor o výměře 6 m2 v ulici Kučerova,               
č. p. 799 Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

4. s uzavřením podnájemní smlouvy na část prostor o výměře 9 m2 v ulici Kučerova,               
č. p. 799 Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

5. s uzavřením podnájemní smlouvy na část prostor o výměře 9 m2 v ulici Kučerova,               
č. p. 799 Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

 
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 podnájemních smluv na části 
prostor v objektu  č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9  

                               
T: 10. 1. 2016 

 
 
 
 
 
 
          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, nájemci 



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

č.   665/RMČ/2015 ze dne 21.12.2015 
 
 
 
 

Rada městské části Praha 14 souhlasí s uzavřením podnájemních smluv  
na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2021,  na části prostor v objektu č.p. 799, ulice 
Kučerova, Praha 9, mezi nájemcem paní Miluší Janošíkovou, bytem Františkova 910, Praha 9 
a podnájemci:   

a) paní Karolínou Šlajsovou, bytem i sídlem Bobkova 713/1, 198 00 Praha 9,                    
IČ: 71954031, k provozování holičství a kadeřnictví, na část prostor o výměře 9 m2,    

b) paní Jaroslavou Špičkovou, se sídlem Lhotská 1102/47, 193 00 Praha 9,                        
IČ: 60205695, k provozování manikúry, na část prostor o výměře 6 m2,   

c)  paní Šárkou Havelkovou, bytem i sídlem Vašátkova 1011/16, 198 00 Praha 9, IČ: 
87493748, k provozování manikúry, na část prostor o výměře 6 m2,   

d)  paní Kristýnou Janovskou, bytem i sídlem Neustupného 1837/12, 155 00 Praha 5, 
IČ: 01272284, k provozování holičství a kadeřnictví, na část prostor o výměře 9 m2, 

e)  panem Ondřejem Kolocem, bytem i sídlem Křivoklátská 285, 199 00 Praha 9, IČ: 
04469101, k provozování holičství a kadeřnictví, na část prostor o výměře  
9 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 

U s n e s e n í 
 

26. jednání Rady městské části Praha 14 
konaného dne 21. 12. 2015 

 
č. 666/RMČ/2015 

 
k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání                 
v části objektu č. p. 47, ulice Šimanovská, Praha 9, uzavření smlouvy o nájmu části 
vstupní terasy (nemovité věci) a umístění sídla do prostoru sloužícího k podnikání              

pro nástupnickou společnost Ability Gastro, s. r. o. 
___________________________________________________________________________ 

 

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

 

1.  s uzavřením nájemní smlouvy na prostory o celkové výměře 637,53 m2 v suterénu,                 
v přízemí, v 1. patře a v podkroví části objektu č. p. 47, ulice Šimanovská, Praha 9                
a  s uzavřením smlouvy o nájmu části vstupní terasy na ploše o výměře 50 m2 na 
části pozemku parc. č. 45/1 a části pozemku parc. č. 2717/3 před objektem č. p. 47 
ul. Šimanovská, Praha 9  s nástupnickou společností Ability Gastro, s. r. o. se sídlem 
Radimovická 1413/2, 149 00 Praha 4, IČ: 04140958 po skončení zveřejnění 
adresného záměru a v případě, že nebude doručena žádná námitka či připomínka,            
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

 

2. s umístěním sídla nástupnické společnosti Ability Gastro, s. r. o. se sídlem 
Radimovická 1413/2, 149 00 Praha 4, IČ: 04140958 do prostoru sloužícího                       
k podnikání o celkové výměře 637,53 m2 v suterénu, v přízemí, v 1. patře                             
a v podkroví části objektu č. p. 47, ulice Šimanovská, Praha 9                 

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

 

1.  informovat nájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní 
společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o odsouhlasení uzavření nájemní smlouvy 
na prostory v části objektu č. p. 47 ul. Šimanovská, Praha 9, uzavření smlouvy                    
o nájmu části vstupní terasy před objektem č. p. 47 ul. Šimanovská, Praha 9                      
a odsouhlasení umístění sídla  nástupnické společnosti Ability Gastro, s. r. o. do 
prostor sloužících k podnikání                               

T: 15. 1. 2016 
2.  zajistit zveřejnění záměru dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

T: 5. 1. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          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 21.12.2015  
            
 

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 a uzavření nájemní smlouvy s nástupnickou společností Ability Gastro 
s.r.o. na užívání prostor sloužící k podnikání o celkové výměře 637,53 m2 v suterénu, 

v přízemí, v 1. patře a v podkroví objektu č.p. 47, ul. Šimanovská, Praha 9 a části 
venkovní terasy na ploše o výměře 50 m2 na části pozemku parc. číslo 45/1 a části 

pozemku parc. číslo 2717/3 v k.ú. Kyje před objektem č.p. 47 ul. Šimanovská, Praha 9  
a zároveň na změnu doby nájmu pro část venkovní terasy   

(využití prostor – provozování restaurace a ubytovny vč. příslušenství a provozování 
hostinské činnosti pro venkovní občerstvení) 

 
Prostory sloužící k podnikání o celkové výměře 637,53 m2 a část venkovní terasy na ploše o 
výměře 50 m2 budou pronajaty nástupnické společnosti Ability Gastro s.r.o., se sídlem 
Radimovická 1413/2, 149 00 Praha 4, IČ: 04140958, jednající panem Tomášem Poncem, na 
dobu určitou do 14.12.2019, která naváže na činnost společnosti Ability Czech s.r.o., se 
sídlem Radimovická 1413/2, 149 00 Praha 4, IČ: 27893014, jednající panem Tomášem 
Poncem a přijme veškeré dosavadní závazky plynoucí ze stávajících nájemních smluv.   

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 č.p. 47 ul. Šimanovská, Praha 9“, 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 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 667/RMČ/2015 
 

k návrhu na revokaci usnesení č. 554/RMČ/2015 ze dne 19. 10. 2015 k žádosti                          
na prominutí platby nájemného za užívání bytu v č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s revokací usnesení č. 554/RMČ/2015 ze dne 19. 10. 2015 v plném rozsahu 
 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
informovat obchodní společnost Správa majetku Praha 14, a. s. o nesouhlasu s revokací 
usnesení č. 554/RMČ/2015 ze dne 19.10.2015  

                                 
 

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, žadatel 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 668/RMČ/2015 
 

k návrhu na zahájení veřejné zakázky "Poskytování právních služeb" zadané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení  

___________________________________________________________________________ 
 

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

1. zahájení veřené zakázky "Poskytování právních služeb" zadané ve zjednodušeném  
  podlimitním řízení 
 

2. návrh zadávací dokumentace  k uvedené veřejné zakázce 
 

3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslaná výzva k předmětné veřejné zakázce   
 
II. j m e n u j e 
 
 komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi 
 
III.    u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
zajistit veškeré právní úkony související se zahájením veřejné zakázky  "Poskytování 
právních služeb" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení 

                                
T: 22. 12. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
         Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OPKČ, OŘEŠ, SMP-14, a.s. 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 669/RMČ/2015 
 

 k žádosti MHMP SVM o stanovisko k prodeji části pozemků parc. č. 782/21                              
a parc. č. 782/27 a celých pozemků parc. č. 782/24 a parc. č. 782/26 vše v k. ú. Hloubětín 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s prodejem části pozemků parc. č. 782/21 o výměře 11 m2 a části pozemku                   
parc. č. 782/27 o výměře 33 m2, vše v k. ú. Hloubětín 

 
II. n e s o u h l a s í 
  

s prodejem pozemků parc. č. 782/24 a 782/26 v k. ú. Hloubětín s výjimkou části 
pozemku parc. č. 782/26 u štítové zdi budovy č. p. 489 o výměře cca 48 m2    

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

 
zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 k prodeji části pozemků parc. č. 782/21                              
a parc. č. 782/27 a celých pozemků parc. č. 782/24 a parc. č. 782/26 vše v k. ú. 
Hloubětín odboru evidence správy a využití majetku MHMP 

 
 

T: 31. 12. 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 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 670/RMČ/2015 
 

k uzavření smlouvy s TSK hl. m. Prahy o výpůjčce na plochu k pořádání              
farmářských trhů                        

___________________________________________________________________________ 
 

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

s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemků parc. č. 72/2 (Rajská zahrada)                        
a parc. č. 232/2 (Černý Most) v k. ú. Černý Most s TSK hl. m. Prahy, se sídlem 
Řásnovka 770/8, Praha 1, ve dnech konání farmářských trhů v průběhu roku 2016 

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

 
zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemků parc. č. 72/2 (Rajská zahrada)                
a parc. č. 232/2 (Černý Most) v k. ú. Černý Most s TSK hl. m. Prahy, se sídlem 
Řásnovka 770/8, Praha 1 ve dnech konání farmářských trhů v průběhu roku 2016 
 
                                 

T:  31. 1. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM, OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 671/RMČ/2015 
 

 k uzavření smluv o zřízení věcného břemene pokládky kabelu do pozemků 
v k. ú. Hostavice (přípojky pro Park Pilská) 

___________________________________________________________________________ 
 

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

1. s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelu 1 kV do pozemku 
parc. č. 924/1, k. ú. Hostavice, se společností PREdistribuce, a. s., se sídlem 
Svornosti 3199/19a, Praha 5 za jednorázovou náhradu ve výši 12 490 Kč bez DPH 
(24 bm pokládky z toho 17 bm do pomocného pozemku) 

   
2.  s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelu 1 kV do pozemků 

parc. č. 924/1 a parc. č. 936, k. ú. Hostavice, se společností PREdistribuce, a. s., se 
sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5 za jednorázovou náhradu ve výši 8 820 Kč bez 
DPH (12 bm pokládky) 

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

 
zajistit uzavření smluv o zřízení věcného břemene pokládky kabelu 1 kV do pozemku 
parc. č. 924/1, k. ú. Hostavice a do pozemků parc. č. 924/1 a parc. č. 936, 
k. ú. Hostavice se společností PREdistribuce, a. s. 

 
T: 15. 1. 2016 

 
 
 
 
 
 
          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 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 672/RMČ/2015 
 

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 18             
o velikosti 1 + 0 do podnájmu v č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9  

___________________________________________________________________________ 
 

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

s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti   
1 + 0 do podnájmu, v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 
1.1.2016 do 30.3.2016, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě  

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

 
zajistit uzavření podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most s. r. o. a budoucími      
podnájemci na užívání bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v  domě č. p. 25, Broumarská ul., 
Praha 9 na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 30. 3. 2016 
 
                                    

T: 30. 12. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                           Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most s.r.o. 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 673/RMČ/2015 
 

k návrhu na prodloužení podnájemních smluv k bytům v areálu č. p. 25 a 1610, 
Broumarská ul., Praha 9 

___________________________________________________________________________ 
 

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

1.  prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, 
Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017  dle přílohy              
č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  

  
2.  prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, 

Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

 
3.  prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 5 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, 

Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 dle přílohy č. 3 
tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

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

 
informovat žadatele o prodloužení podnájemních smluv  

                                    
T: 31. 12. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                           Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemci 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 674/RMČ/2015 
 

k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb.,                  
ve znění pozdějších předpisů 

___________________________________________________________________________ 
 

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

vydání souhlasu obce dle ust. § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů k žádostem dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě 

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

 
informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o vydání souhlasu obce 
 

                                    
T: 21. 12. 2015 

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



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 675/RMČ/2015 
 

k návrhu na udělení patronátu projektu „Svoboda pohybu“ 
___________________________________________________________________________ 

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

 
s udělením patronátu projektu „Svoboda pohybu“ (v originále Liberi di esere, Liberi di 
Muoversi)  

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

 
informovat organizaci Pestrá společnost, o.p.s. o udělení patronátu projektu  
 

                                    
T: 31. 12. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                           Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, Pestrá společnost, o.p.s. 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 676/RMČ/2015 
 

k návrhu na příjetí darovacích smluv pro zajištění plesu městské části Praha 14  
___________________________________________________________________________ 

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

 
s  přijetím darů pro zajištění plesu městské části Praha 14 na základě darovacích               
smluv dle přílohy č. 1 - 6  s: 

− TOP09 

− Ing. Mgr. Lucií Svobodovou 

− Stranou zelených 

− panem Jiřím Zajacem 

− panem Josefem Kutmonem 
− Ing. Břetislavem Vodákem 

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

uzavřít darovací smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení 
      

T: 4. 1. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
          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 OSPK, OŘEŠ, OPKČ 



příloha č. 1 
TOP 09 
IČ : 71339728 
se sídlem: Újezd 450/50, 118 00 Praha 1 – Malá Strana 
účet č.: 10909090/5500 
zastoupená: Pavlem Severou, generálním sekretářem 

Bc. Radkem Vondrou, předsedou regionální organizace TOP09 Praha 14 
dále jen „dárce“ na straně jedné  
 
a 
 
Městská část Praha 14,  
IČ : 00231312 
se sídlem: Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9 
účet č.: 19-9800050998/6000 vedený u PPF Banky, a.s. 
zastoupená: Ing. Mgr. Lucií Svobodovou, zástupkyní starosty městské části Praha 14  
dále jen „obdarovaný„ na straně druhé 

 
 

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
občanský zákoník tuto 

 
 

DAROVACÍ SMLOUVU 
 

 I. 
Předmětem této smlouvy je vzájemná úprava práv a povinností výše uvedných smluvních 
stran, zejména pak závazek dárce předat obdarovanému dar a závazek obdarovaného dar 
přijmout. 

 
II. 

Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finanční dar ve výši 5.000 Kč (slovy pět 
tisíc korun českých). Obdarovaný tento finanční dar přijímá a zavazuje se jej použít v souladu 
s článkem III. této smlouvy. 
 

III. 
Finanční dar je určen na podporu kultury, a to na úhradu finančních nákladů souvisejících 
s organizačním zajištěním plesu Městské části Praha 14 a Policie ČR konaného dne 5. 2. 2016 
v KD Kyje. 

 

IV. 
Dárce se zavazuje složit finanční dar do 7 pracovních dní od podpisu smlouvy na účet 
obdarovaného, který je uveden v záhlaví této smlouvy. 

 

 



V. 

1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran 
zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen pořadově číslovanými písemnými 
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES), vedené městkou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy, 
datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy. 

4. Smluvní strany 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. 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dárce obdrží jedno a obdarovaný 
tři vyhotovení. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že byly splněny všechny zákonné podmínky pro její 
uzavření a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. S obsahem 
této smlouvy se před jejím podpisem strany seznámily a nemají proti němu námitek. Na 
důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
8. Souhlas s uzavřením této smlouvy dala Rada m. č. Praha 14 svým usnesením ………………….. 

………………….. ze dne 21. 12. 2015. 
 

 
 

 
V Praze dne …………………………. 2015 V Praze dne …………………………. 2015   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………… ……………………………………………………… 
     Za dárce Za obdarovaného 
Pavel Severa, generální sekretář  Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Bc. Radek Vondra, předseda RO Praha 14          zástupkyně starosty městské části Praha 14 
  

 
 



příloha č. 2 
Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
narozena:  
bytem:  
dále jen „dárce“ na straně jedné  
 
a 
 
Městská část Praha 14,  
IČ : 00231312 
se sídlem: Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9 
účet č.: 19-9800050998/6000 vedený u PPF Banky, a.s. 
zastoupená: Bc. Radkem Vondrou, starostou městské části Praha 14  
dále jen „obdarovaný„ na straně druhé 

 
 

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, tuto 

 
 

DAROVACÍ SMLOUVU 
 

 I. 
Předmětem této smlouvy je vzájemná úprava práv a povinností výše uvedných smluvních 
stran, zejména pak závazek dárce předat obdarovanému dar a závazek obdarovaného dar 
přijmout. 

 
II. 

Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finanční dar ve výši 2.500 Kč (slovy dva 
tisíce pět set korun českých). Obdarovaný tento finanční dar přijímá a zavazuje se jej použít 
v souladu s článkem III. této smlouvy. 
 

III. 
Finanční dar je určen na podporu kultury, a to na úhradu finančních nákladů souvisejících 
s organizačním zajištěním plesu Městské části Praha 14 a Policie ČR konaného dne 5. 2. 2016 
v KD Kyje. 

 

IV. 
Dárce se zavazuje složit finanční dar do 7 pracovních dní od podpisu smlouvy na účet 
obdarovaného, který je uveden v záhlaví této smlouvy. 

 

V. 

1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran 
zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 



2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen pořadově číslovanými písemnými 
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES), vedené městkou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy, datum jejího 
uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy. 
4. Smluvní strany 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. 
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dárce obdrží jedno a obdarovaný 
tři vyhotovení. 
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že byly splněny všechny zákonné podmínky pro její 
uzavření a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. S obsahem 
této smlouvy se před jejím podpisem strany seznámily a nemají proti němu námitek. Na 
důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
8. Souhlas s uzavřením této smlouvy dala Rada m. č. Praha 14 svým usnesením………………… 
………………….. ze dne 21. 12. 2015. 

 
 
 
 
 
V Praze dne …………………………. 2015 V Praze dne …………………………. 2015   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………… ……………………………………………………… 
 Za dárce Za obdarovaného 
 Ing. Mgr. Lucie Svobodová Bc. Radek Vondra 
   starosta městské části Praha 14 

 
 



příloha č. 3 
Strana zelených 
IČ : 00409740 
se sídlem: Senovážné náměstí 2, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
zastoupená: Ing. Ilonou Pickovou, místopředsedkyní a pokladnicí základní organizace Praha 14 
dále jen „dárce“ na straně jedné  
 
a 
 
Městská část Praha 14,  
IČ : 00231312 
se sídlem: Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9 
účet č.: 19-9800050998/6000 vedený u PPF Banky, a.s. 
zastoupená: Bc. Radkem Vondrou, starostou městské části Praha 14  
dále jen „obdarovaný„ na straně druhé 

 
 

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
občanský zákoník tuto 

 
 

DAROVACÍ SMLOUVU 
 

 I. 
Předmětem této smlouvy je vzájemná úprava práv a povinností výše uvedných smluvních 
stran, zejména pak závazek dárce předat obdarovanému dar a závazek obdarovaného dar 
přijmout. 

 
II. 

Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finanční dar ve výši 5.000 Kč (slovy pět 
tisíc korun českých). Obdarovaný tento finanční dar přijímá a zavazuje se jej použít v souladu 
s článkem III. této smlouvy. 
 

III. 
Finanční dar je určen na podporu kultury, a to na úhradu finančních nákladů souvisejících 
s organizačním zajištěním plesu Městské části Praha 14 a Policie ČR konaného dne 5. 2. 2016 
v KD Kyje. 

 

IV. 
Dárce se zavazuje složit finanční dar do 7 pracovních dní od podpisu smlouvy na účet 
obdarovaného, který je uveden v záhlaví této smlouvy. 

 

 

 

 



V. 

1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran 
zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen pořadově číslovanými písemnými 
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES), vedené městkou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy, datum jejího 
uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy. 
4. Smluvní strany 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. 
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dárce obdrží jedno a obdarovaný 
tři vyhotovení. 
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že byly splněny všechny zákonné podmínky pro její 
uzavření a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. S obsahem 
této smlouvy se před jejím podpisem strany seznámily a nemají proti němu námitek. Na 
důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
8. Souhlas s uzavřením této smlouvy dala Rada m. č. Praha 14 svým usnesením………………… 
………………….. ze dne 21. 12. 2015. 

 
 
 
 
 
V Praze dne …………………………. 2015 V Praze dne …………………………. 2015   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
……………………………………………………… ……………………………………………………… 
 Za dárce Za obdarovaného 
         Ing. Ilona Picková Bc. Radek Vondra 
   starosta městské části Praha 14 



příloha č. 4 
Jiří Zajac 
narozen: 
bytem:  
dále jen „dárce“ na straně jedné  
 
a 
 
Městská část Praha 14,  
IČ : 00231312 
se sídlem: Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9 
účet č.: 19-9800050998/6000 vedený u PPF Banky, a.s. 
zastoupená: Bc. Radkem Vondrou, starostou městské části Praha 14  
dále jen „obdarovaný„ na straně druhé 

 
 

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
občanský zákoník tuto 

 
 

DAROVACÍ SMLOUVU 
 

 I. 
Předmětem této smlouvy je vzájemná úprava práv a povinností výše uvedných smluvních 
stran, zejména pak závazek dárce předat obdarovanému dar a závazek obdarovaného dar 
přijmout. 

 
II. 

Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finanční dar ve výši 2.500 Kč (slovy dva 
tisíce pět set korun českých). Obdarovaný tento finanční dar přijímá a zavazuje se jej použít 
v souladu s článkem III. této smlouvy. 
 

III. 
Finanční dar je určen na podporu kultury, a to na úhradu finančních nákladů souvisejících 
s organizačním zajištěním plesu Městské části Praha 14 a Policie ČR konaného dne 5. 2. 2016 
v KD Kyje. 

 

IV. 
Dárce se zavazuje složit finanční dar do 7 pracovních dní od podpisu smlouvy na účet 
obdarovaného, který je uveden v záhlaví této smlouvy. 

 

V. 

1.Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran 
zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 



2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen pořadově číslovanými písemnými 
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES), vedené městkou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy, datum jejího 
uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy. 
4. Smluvní strany 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. 
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dárce obdrží jedno a obdarovaný 
tři vyhotovení. 
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že byly splněny všechny zákonné podmínky pro její 
uzavření a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. S obsahem 
této smlouvy se před jejím podpisem strany seznámily a nemají proti němu námitek. Na 
důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
8. Souhlas s uzavřením této smlouvy dala Rada m. č. Praha 14 svým usnesením……………….. 
…………………… ze dne 21. 12. 2015. 

 
 
 
 
 
V Praze dne …………………………. 2015 V Praze dne …………………………. 2015   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………… ……………………………………………………… 
 Za dárce Za obdarovaného 
  Jiří Zajac Bc. Radek Vondra 
   starosta městské části Praha 14 

 
 



příloha č. 5 
Josef Kutmon 
narozen:   
bytem:  
dále jen „dárce“ na straně jedné  
 
a 
 
Městská část Praha 14,  
IČ : 00231312 
se sídlem: Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9 
účet č.: 19-9800050998/6000 vedený u PPF Banky, a.s. 
zastoupená: Bc. Radkem Vondrou, starostou městské části Praha 14  
dále jen „obdarovaný„ na straně druhé 

 
 

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
občanský zákoník tuto 

 
 

DAROVACÍ SMLOUVU 
 

 I. 
Předmětem této smlouvy je vzájemná úprava práv a povinností výše uvedných smluvních 
stran, zejména pak závazek dárce předat obdarovanému dar a závazek obdarovaného dar 
přijmout. 

 
II. 

Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finanční dar ve výši 2.500 Kč (slovy dva 
tisíce pět set korun českých). Obdarovaný tento finanční dar přijímá a zavazuje se jej použít 
v souladu s článkem III. této smlouvy. 
 

III. 
Finanční dar je určen na podporu kultury, a to na úhradu finančních nákladů souvisejících 
s organizačním zajištěním plesu Městské části Praha 14 a Policie ČR konaného dne 5. 2. 2016 
v KD Kyje. 

IV. 
Dárce se zavazuje složit finanční dar do 7 pracovních dní od podpisu smlouvy na účet 
obdarovaného, který je uveden v záhlaví této smlouvy. 

 

V. 

1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran 
zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen pořadově číslovanými písemnými 
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 



3.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES), vedené městkou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy, datum 
jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy. 
4. Smluvní strany 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. 
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dárce obdrží jedno a obdarovaný 
tři vyhotovení. 
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že byly splněny všechny zákonné podmínky pro její 
uzavření a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. S obsahem 
této smlouvy se před jejím podpisem strany seznámily a nemají proti němu námitek. Na 
důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
8. Souhlas s uzavřením této smlouvy dala Rada m. č. Praha 14 svým usnesením…………………. 
…………………... ze dne 21. 12. 2015. 

 
 
 
 
 
V Praze dne …………………………. 2015 V Praze dne …………………………. 2015   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………… ……………………………………………………… 
 Za dárce Za obdarovaného 
           Josef Kutmon                                                           Bc. Radek Vondra 
   starosta městské části Praha 14 

 
 

 
 



příloha č. 6 
Ing. Břetislav Vodák 
narozen:  
bytem:  
dále jen „dárce“ na straně jedné  
 
a 
 
Městská část Praha 14,  
IČ : 00231312 
se sídlem: Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9 
účet č.: 19-9800050998/6000 vedený u PPF Banky, a.s. 
zastoupená: Bc. Radkem Vondrou, starostou městské části Praha 14  
dále jen „obdarovaný„ na straně druhé 

 
 

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
občanský zákoník tuto 

 
 

DAROVACÍ SMLOUVU 
 

 I. 
Předmětem této smlouvy je vzájemná úprava práv a povinností výše uvedných smluvních 
stran, zejména pak závazek dárce předat obdarovanému dar a závazek obdarovaného dar 
přijmout. 

 
II. 

Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finanční dar ve výši 2.500 Kč (slovy dva 
tisíce pět set korun českých). Obdarovaný tento finanční dar přijímá a zavazuje se jej použít 
v souladu s článkem III. této smlouvy. 
 

III. 
Finanční dar je určen na podporu kultury, a to na úhradu finančních nákladů souvisejících 
s organizačním zajištěním plesu Městské části Praha 14 a Policie ČR konaného dne 5. 2. 2016 
v KD Kyje. 

 

IV. 
Dárce se zavazuje složit finanční dar do 7 pracovních dní od podpisu smlouvy na účet 
obdarovaného, který je uveden v záhlaví této smlouvy. 

 

V. 

1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran 
zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 



2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen pořadově číslovanými písemnými 
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES), vedené městkou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy, datum jejího 
uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy. 
4. Smluvní strany 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. 
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dárce obdrží jedno a obdarovaný 
tři vyhotovení. 
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že byly splněny všechny zákonné podmínky pro její 
uzavření a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. S obsahem 
této smlouvy se před jejím podpisem strany seznámily a nemají proti němu námitek. Na 
důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
8. Souhlas s uzavřením této smlouvy dala Rada m. č. Praha 14 svým usnesením………………… 
…………………… ze dne 21. 12. 2015. 

 
 
 
 
 
V Praze dne …………………………. 2015 V Praze dne …………………………. 2015   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………… ……………………………………………………… 
 Za dárce Za obdarovaného 
      Ing. Břetislav Vodák Bc. Radek Vondra 
   starosta městské části Praha 14 

 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 677/RMČ/2015 
 

k odpovědi na stížnost ve věci krátkých příčných živičných prahů na území                            
MČ Praha 14 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
se stížností na činnost silničního správního řádu Úřadu městské části Praha 14                     
dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě 
 

II. s c h v a l u j e  
 

návrh vyjádření ke stížnosti pana Pavla Čížka ze dne 30. 11. 2015 dle přílohy č. 4 - 
pouze v tiskové podobě 

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

 
zajistit odeslání vyjádření Rady městské části Praha 14 stěžovateli  
 

                                    
T: 22. 12. 2015 

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



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 678/RMČ/2015 
 

 ke schválení Koncepce kvality MČ Praha 14 a Cílů kvality pro období 2016 - 2020  
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 

 
I. s c h v a l u j e  
 

1. interní směrnici QS 53-01 V02R00 Koncepce kvality MČ Praha 14 dle přílohy č. 1 
 
 2. interní směrnici QS 54-01 V03R00 Cíle kvality 2016 - 2020 dle přílohy č. 2 
 
 
II.     u k l á d á 
         Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14 

 
zajistit vydání interních směrnic QS 53-01 Koncepce kvality MČ Praha 14 a QS 54-01 
Cíle kvality 2016 - 2020 
 

                                    
T: 31. 12. 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:   odbory ÚMČ Praha 14 



příloha č. 1 

 

Úřad městské části Praha 14 
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 40 / 89 

Druh dokumentu: Směrnice  Vydání: 2. 

Identifikační označení: QS 53-01 V02R00 Výtisk číslo: 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Ing. Luděk Lisý,  

tajemník ÚMČ Datum – Podpis:  

Schválil: usnesení RMČ  
č.      /RMČ/     Datum – Podpis:  

 
 
 
Nahrazuje: Usnesení č. 76/RMČ/2010, ze dne 9. 12. 2010 
Platnost od:  
Účinnost od:  

 

 
 

Koncepce kvality městské části Praha 14 
 
 



 

Koncepce kvality městské části Praha 14 
 
V rámci snahy o zkvalitňování výkonu veřejné správy se městská část Praha 14 rozhodla 
přihlásit k zavedení systému řízení kvality na Úřadu městské části dle normy ČSN EN ISO 
9001:2009. 
 
Městská část Praha 14 plní úkoly v samostatné působnosti a v přenesené působnosti v rozsahu 
stanoveném zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zvláštními zákony a Statutem 
hlavního města Prahy; v platném znění. 
 
V souladu s těmito právními předpisy pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 
svých občanů; při plnění úkolů chrání veřejný zájem. 
 
Rada městské části Praha 14 si plně uvědomuje svou odpovědnost za správu městské části 
a stanoví si jako hlavní cíl učinit z Prahy 14 příjemné místo pro spokojený život občanů. 
Tento cíl je zajišťován: 
 

1. Důslednou orientací na uspokojování potřeb občanů 
 
1.1. Neustále zlepšovat životní prostředí městské části. 
 
1.2. Zvyšovat kvalitu správy svěřeného bytového fondu. 
 
1.3. Zabezpečovat materiálně-technické vybavení a finanční prostředky pro činnost 

školských zařízení a vytvářet tak kvalitní podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí 
a mládeže. 

 
1.4. Systémem přidělování grantů podporovat organizace působící v oblasti volného času 

dětí a mládeže. 
 
1.5. Rozvíjet sociální služby pro občany městské části (v souladu s komunitním plánem 

sociálních služeb). 
 

1.6. Vytvářet podmínky pro zajišťování primární prevence sociálně patologických jevů. 
 
1.7. Účinnou spoluprácí s Městskou policií a Policií ČR zvyšovat bezpečnost na území 

městské části. 
 

1.8. Podporovat rozvoj podnikání. 
 
1.9. Zajišťovat ochranu proti rizikům nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky. 

 
1.10. Poskytovat občanům aktuální informace o poskytovaných službách a nabídkách 

aktivního využívání volného času. 
 
1.11. Získávat přehled o aktuálních potřebách občanů městské části. 

 
 



2. Zvyšováním efektivity správy městské části 
 
2.1. Přizpůsobovat činnost Úřadu městské části Praha 14 aktuálním potřebám občanů. 
 
2.2. Zajistit zvyšování odbornosti úředníků městské části. 
 
2.3. Trvale zlepšovat systém řízení Úřadu městské části s využitím systému řízení kvality 

podle norem ISO. 
 

 
 

Schválením koncepce kvality se Rada městské části Praha 14 zavazuje k jejímu uvádění 
do praxe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praha, ……………. 
 
 
 
                Bc. Radek Vondra    
       starosta městské části Praha 14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



příloha č. 2 

 

Úřad městské části Praha 14 
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 43/89 

Druh dokumentu: Směrnice  Vydání: 3. 

Identifikační označení: QS 54-01V03R00 Výtisk číslo: 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její poskytování jiným osobám, než k tomu 
určeným je možné pouze se souhlasem tajemníka ÚMČ. 
 
 
 
 

Zpracoval: Mgr. Eva Koplíková – 
vedoucí OPKČ  Datum – Podpis:  

Schválil: 

Bc. Radek Vondra –
starosta, na základě 
usnesení RMČ č. /RMČ 
/2015  

 
Datum – Podpis:  

 
 
 
Nahrazuje: QS 54-01 V02R04  
Platnost od: 15. 12. 2015 
Účinnost od: 15. 12. 2015  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cíle kvality 2016-2020 
 



CÍLE KVALITY  
 
Rada městské části Praha 14 schválila koncepci kvality, která vytýčila základní směry v péči o 
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Dále popsané cíle kvality rozvádějí 
tyto základní směry do záměrů rozvoje pro jednotlivé oblasti. Tyto stanovené cíle budou 
rozpracovány jednotlivými odbory Úřadu městské části Praha 14 do plánů činnosti (cílů) na 
jednotlivá rozpočtová období s již konkrétním naplněním a s uvedením potřebných finančních 
prostředků. 
 
 
1.1. Zlepšovat kvalitu životního prostředí městské části.  

• Vytvořit celkovou koncepci rozvoje Prahy 14. 
• Zavést do praxe ÚMČ zásady trvale udržitelného rozvoje. 
• Zlepšovat kvalitu veřejných prostranství, revitalizovat městskou zeleň a zřizovat nové 

parkové plochy. 
• Pokračovat v rozvoji cyklistické sítě. 
• Rozšiřovat nabídku ploch pro sportovně rekreační aktivity. 
• Zkvalitňovat občanskou vybavenost, doplňovat obchod a služby v nově vzniklých 

lokalitách. 
• Vytvářet podmínky k prostupnosti území včetně odstraňování bariér v uličním 

prostoru.  
• Posilovat funkci místa a městského prostředí úpravou veřejných prostor.  
• Požadovat polyfunkčnost zástavby u větších stavebních záměrů (např. bytovou 

výstavbu doplnit o funkční prvky zajišťující lepší obslužnost).  
• Dokončit 1. etapu realizovaného parku „U Čeňku“, jako plochy celoměstského 

významu s mnohostranným využitím v rámci relaxace a odpočinku.  
• Omezovat negativní vlivy dopravy na obyvatele Prahy 14.  

 
1.2. Zvyšovat kvalitu správy svěřeného bytového fondu. 

• Zabezpečovat dostatečné finanční prostředky na opravy a rekonstrukce bytového 
fondu. 

• Zajišťovat privatizaci bytového fondu MČ Praha 14. 
 

1.3. Vytvářet kvalitní podmínky pro výchovu dětí a mládeže. 

• Zřídit MŠ v oblasti Jahodnice a Kyje-Hutě. 
• Rozšířit nabídku péče o děti ve věku jednoho až dvou let u MŠ, formou dětských 

skupin.  
• Zvyšovat kapacitu školských zařízení zejména se zaměřením na předškolní zařízení 

pro děti od dvou do tří let věku.  
• Vyčleňovat dostatečné finanční prostředky na zajištění oprav a rekonstrukcí školních 

budov a hřišť. 
• V rámci dlouhodobých investičních záměrů zvyšovat kvalitu vnitřních a venkovních 

školních prostor. 
• Podporovat rozmanitost zaměření škol, atraktivitu a kvalitu mimoškolských aktivit.  
• Zvyšovat bezpečnost v okolí škol (projekt „Bezpečná cesta do školy“). 
• Zkvalitnit a obohatit nabídku vzdělávání občanům MČ Praha 14 využitím objektů ve 

správě MČ pro potřeby školství (nevyužité, případně uvolněné prostory poskytnout 
pro jiné školy a školská zařízení různých zřizovatelů). 



• Podporovat spolupráci škol s nestátními organizacemi a odborníky z jiných rezortů.  
• Podporovat otevřenost škol, zejména v odpoledních hodinách (pronájmy tělocvičen a 

učeben), otevřít školy zájemcům v souvislosti s podporou celoživotního vzdělávání. 
• Vytvoření koncepce předškolní výchovy. 
• Iniciovat vznik školních poradenských zařízení ve vybraných základních školách.  
• Podporovat programy řešící negativní jevy ve školách. 
 

1.4. Systémem přidělování grantů podporovat organizace působící v oblasti volného času dětí 
a mládeže. 

• Vyčleňovat finanční prostředky na podporu projektům zaměřeným zejména na 
dospívající mládež a cílové skupiny s nebezpečím sociálního vyloučení (nízkoprahové 
kluby). 

• Podporovat sportovní a kulturní projekty. 
• Iniciovat podporu služeb péče o děti mladšího školního věku v době mimo školního 

vyučování v podobě příměstských táborů na základních školách.  
• Podporovat komunitní aktivity na základních školách.  
 

1.5. Rozvíjet sociální služby a další návazné služby pro občany městské části (komunitní 
plánování). 

• Podporovat finančně osobní asistenci zdravotně postižených dětí a mládeže, které se 
připravují na budoucí povolání. 

• Podporovat zřízení klubu pro seniory. 
• Rozšířit „Domov pro seniory“. 
• Podporovat terénní služby pro seniory a zdravotně postižené.  
• Zlepšovat informovanost obyvatel o možnostech sociální pomoci. 
• Rozvíjet v sociální práci systém komunitního plánování. 
 

1.6. Vytvářet podmínky pro zajišťování primární prevence sociálně patologických jevů. 
• Finančně podporovat primární prevenci na základních školách. 
• Podporovat spolupráci škol, rodičů a neziskových organizací v oblasti primární 

prevence. 
• Vytvořit koncepci rizikového chování. 
• Realizovat projekty v oblasti prevence rizikového chování. 
 
 

1.7. Účinnou spoluprácí s Městskou Policií a Policií ČR zvyšovat bezpečnost na území 
městské části. 

• Podporovat rozšiřování městského kamerového systému v souladu s poznatky PČR a 
MP hl. m. Prahy. 

• Podporovat technická a netechnická opatření předcházející, bránící, či minimalizující 
kriminalitu. 

• Finančně podporovat technickou vybavenost složek MP, které působí na území 
městské části. 

• Realizovat společné akce pracovníků úřadu a Městské Policie. 
 

1.8. Podporovat rozvoj podnikání. 
• Kvalitním zajišťováním služeb centrálního registračního místa přispívat k usnadnění 

administrativy spojené, jak se zahájením, tak i průběhem podnikání. 



• Využívat objekty ve vlastnictví MČ přednostně k zajištění služeb pro občany. 
 

1.9. Zajišťovat ochranu proti rizikům nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky. 
• Zabezpečovat důsledně veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejných prostředků 

poskytovaných z rozpočtu MČ Praha 14. 
• Prověřovat a zajišťovat účinnost vnitřního kontrolního systému. 
 

1.10. Poskytovat občanům aktuální informace o poskytovaných službách a nabídkách 
aktivního využívání volného času. 

• Zveřejňovat aktuální přehledy služeb na území městské části v místních médiích. 
• Poskytovat prostor občanským sdružením, sportovním a kulturním organizacím pro 

prezentaci jejich činnosti. 
 

1.11. Získávat přehled o aktuálních potřebách našich občanů. 
• Průběžně monitorovat a vyhodnocovat názory občanů s využitím místního tisku a 

webových stránek MČ. 
• Pořádat setkání s občany při přípravě investičních záměrů a významných stavebních 

akcí. 
• Spolupracovat s občanskými sdruženími působícími na území MČ. 

 
2.1. Přizpůsobovat činnost Úřadu městské části Praha 14 aktuálním potřebám občanů. 

• Zajišťovat kvalitní HW a SW pro zvyšování úrovně vnitřní i vnější komunikace. 
 

2.2. Zajistit zvyšování odbornosti úředníků městské části. 
• Zajistit plnění plánu vzdělávání úředníků v souladu s požadavky zákona č. 312/2002 

Sb., o úřednících územních samosprávných celků. 
 
2.3. Trvale zlepšovat systém řízení Úřadu městské části s využitím systému řízení kvality 
podle norem ISO. 

• Udržovat certifikovaný systém ČSN EN ISO 9001:2009 plně funkční a průběžně ho 
rozvíjet. 

 
 
 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 - Rozdělovník / seznámení s obsahem 

Příloha č. 2 - Revizní / změnový list 
 
 
 
 
 
 
 

 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 679/RMČ/2015 
 

 k návrhu na úpravu použití zaměstnaneckého fondu na rok 2016  
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 

 
I. s c h v a l u j e  
 
 návrh na úpravu použití zaměstnaneckého fondu na rok 2016  
 
II.     u k l á d á 
         Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14 

 
seznámit zaměstnance Úřadu městské části Praha 14 s úpravou použití zaměstnaneckého 
fondu na rok 2016  
 

                                    
T: 31. 12. 2015 

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



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 680/RMČ/2015 
 

 k návrhu na uzavření darovacích smluv s obchodní společností EKOSPOL, a. s.                                 
se sídlem Dukelských hrdinů č. p. 747/19, Praha 7  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 

I. s o u h l a s í 
 

1. s uzavřením darovací smlouvy s obchodní společností EKOSPOL, a.s. IČ: 63999854                                 
se sídlem Dukelských hrdinů č. p. 747/19, Praha 7 dle přílohy č. 1, kterou se ruší 
dohoda o spolupráci při rozvoji městské části Praha 14 ze dne 8. 6. 2012, schválená 
usnesením č. 322/RMČ/2012 ze dne 7. 6. 2012  

 
2. s uzavřením darovací smlouvy s obchodní společností EKOSPOL, a.s. IČ: 63999854                                 

se sídlem Dukelských hrdinů č. p. 747/19, Praha 7 dle přílohy č. 2, kterou se ruší 
dohoda o spolupráci při rozvoji městské části Praha 14 čj. 0295/2013/KS 
oddUR/1101 ze dne 6. 9. 2013, schválená usnesením č. 497/RMČ/2013 ze dne            
19. 8. 2013  

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

 
zajistit uzavření výše uvedených darovacích smluv s obchodní společností                
EKOSPOL, a. s.  

                                    
T: 15. 1. 2016 

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



příloha č. 1 

Darovací smlouva 
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve 

smyslu § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřeli 
 

EKOSPOL a.s., se sídlem Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7 
IČ: 63999854, DIČ: CZ63999854 
jednající RNDr. Evženem Korcem, CSc., předsedou představenstva 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, číslo složky 3590 
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 
číslo účtu korporátního klienta: 2000423753/ 0300   
dále jako „dárce“ 

a 

Městská část Praha 14 
se sídlem Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most 
IČ: 002 31 312, DIČ: CZ00231312 
jednající Bc. Radkem Vondrou, starostou městské části Praha 14, 
bankovní spojení: PPF banka, a.s. 
číslo účtu: 19 – 9800050998/6000 
dále jako „obdarovaný“ 
 
(dále společně též !smluvní strany“) 

 

čl. I  
1.1 Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému, a ten od dárce přijímá, finanční částku ve 

výši 5.500.000,- Kč, slovy pět milionů pětsettisíc tisíc korun českých, dále jen „předmět daru“, za 
účelem financování sportovních, humanitárních, ekologických, charitativních, sociálních a 
kulturních aktivit obdarovaného spočívajících ve vybudování zejména dětského hřiště na 
pozemcích parcelní číslo 2578/3 v katastrálním území Kyje, dále jen „dětské hřiště“ a dále pak 
sportovního hřiště na pozemcích parcelní číslo 2254/15, parcelní číslo 2252 v katastrálním území 
Kyje, dále jen „sportovní hřiště“, obdarovaným. 

1.2 Projekty pro územní rozhodnutí pro vybudování dětského hřiště vypracuje na svoje náklady 
obdarovaný. 

1.3 Obdarovaný se dále zavazuje zajistit inženýring pro vybudování dětského hřiště. 

 

čl. II 

2.1 Dárce se zavazuje odeslat část předmětu daru ve výši 4.000.000,- Kč, slovy čtyři miliony korun 
českých, na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy do 60 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy.  

Dárce se zavazuje odeslat část předmětu daru ve výši 1.500.000,- Kč, slovy jeden milion pětset 
tisíc korun českých, na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy, do 30 dnů ode dne 
doručení výzvy obdarovaného k realizaci předmětu daru, kterou je obdarovaný oprávněn zaslat 
nejdříve po vydání pravomocného územního rozhodnutí na vybudování dětského hřiště. 

 



čl. III 
3.1 Tato smlouva se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž obdarovaný obdrží tři vyhotovení, dárce dvě 

vyhotovení.  

3.2 Smluvní strany 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 a datum jejího uzavření, 
dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy. 

3.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovařují za obchodní 
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3.4 Přijetí daru obdarovaným se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3.5 Uzavřením této smlouvy se ruší Dohoda o spolupráci při rozvoji městské části Praha 14, uzavřená 
mezi smluvními stranami dne 8. 6. 2012, která je v evidenci dárce vedena pod č. 9008412, 
v evidenci obdarovaného pod č. 200/12, včetně jejích případných dodatků.  

3.6 Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením Rady městské části Praha 14 č. .............. ze 
dne .............. 

 

 

 
 
V Praze …………………         V Praze ………………… 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 
 EKOSPOL a.s.  Městská část Praha 14 
 RNDr. Evžen Korec, CSc. Bc. Radek Vondra 
 předseda představenstva                                                  starosta městské části 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



příloha č. 2 

Darovací smlouva, 
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, uzavřeli 

EKOSPOL a.s., se sídlem Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7 
IČ: 63999854, DIČ: CZ63999854 
jednající RNDr. Evženem Korcem, CSc., předsedou představenstva 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, číslo složky 3590 
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 
číslo účtu korporátního klienta: 2000423753/ 0300   
dále jako „dárce“ 

a 

Městská část Praha 14 
se sídlem Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most 
IČ: 002 31 312, DIČ: CZ00231312 
jednající Bc. Radkem Vondrou, starostou městské části Praha 14, 
bankovní spojení: PPF banka, a.s. 
číslo účtu: 19 – 9800050998/6000 
dále jako „obdarovaný“ 
 
(dále společně též „smluvní strany“) 

 

čl. I  
Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému, a ten od dárce přijímá, finanční částku ve 
výši 1.000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých, dále jen „předmět daru“, za účelem 
financování sportovních, humanitárních, ekologických, charitativních, sociálních a kulturních aktivit 
obdarovaného. 

 

čl. II 
Dárce se zavazuje odeslat předmět daru na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy do 
30 dnů ode dne doručení výzvy obdarovaného k realizaci daru, kterou je obdarovaný oprávněn 
zaslat nejdříve po dni 15. 1. 2016. 

 

čl. III 
3.1. Tato smlouva se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž obdarovaný obdrží tři vyhotovení, dárce dvě 
       vyhotovení. 

3.2. Smluvní strany 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 a datum její účinnosti, 
       dobu její platnosti a u ukončených smluv také datum ukončení. 

3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovařují za obchodní 
        tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez 
       stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 



3.4. Přijetí daru obdarovaným se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších 
       předpisů. 

3.5. Uzavřením této smlouvy se ruší Dohoda o spolupráci při rozvoji Městské části Praha 14 uzavřená 
      mezi smluvními stranami dne 6.9.2013, která je v evidenci dárce vedena pod č. 9011913 a 
      v evidenci obdarovaného pod č. 0295/2013/KS OddUR/1101, včetně jejích případných dodatků.  

3.6. Výzvu ad čl. II této smlouvy je obdarovaný oprávněn za podmínek v čl. II. této smlouvy 
       uvedených zaslat po vydání pravomocného stavebního povolení pro zamýšlenou výstavbu v k.ú. 
       Kyje, pro kterou byla vydána územní rozhodnutí sp.zn. UMCP14/14/29183/OV/MILD, 
        č.j. UMCP14/15/02701/OV/MILD ze dne 21.1.2015 a sp.zn. UMCP14/14/50719/OV/MILD, 
       č.j. UMCP14/15/21095/OV/MILD. 

3.7. Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením Rady městské části Praha 14 č. .............. 
      ze dne .............. 
 
 
V Praze …………………      V Praze ………………… 
 
 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 
 EKOSPOL a.s.  Městská část Praha 14 
 RNDr. Evžen Korec, CSc. Bc. Radek Vondra 
         předseda představenstva starosta městské části 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 681/RMČ/2015 
 

k návrhu na uzavření prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na pořizování licencí                  
k produktu Microsoft na základě minitendru, realizovaného centrálním zadavatelem 

"Česká republika - Ministerstvo vnitra"  
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 

 
 

I. s o u h l a s í 
 

s uzavřením prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktu 
mezi městskou částí Praha 14 a společností Servodata a. s., Dolnoměcholupská 1418/12, 
Praha 10, IČ: 25112775 dle přílohy č. 2 

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

 
zajistit uzavření prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě na pořizování licencí                         
k produktu Microsoft s vybraným uchazečem 

 
T: 23. 12. 2015 

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



příloha č. 2 
Prováděcí smlouva č. 2015_092 

k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft ze 
dne 1. 12. 2014 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany  
 
Městská část Praha 14 
se sídlem: Praha 9, Bratří Venclíků 1073, PSČ 198 21 
IČ: 00231312 
DIČ: CZ 00231312 
za něhož jedná: Bc. Radek Vondra, starosta městské části 
e-mail: radek.vondra@praha14.cz 
  
(dále jen jako „Objednatel“)   
 
na straně jedné   
a 
název: Servodata a.s.  
se sídlem v Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10 
IČO: 25112775 
DIČ: CZ25112775 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 4593za 
něhož jedná Ing. Eva Pešková, člen představenstva 
e-mail: r.jirkal@servodata.net 
 
(dále jednotlivě jako „Dodavatel“) 
 
na straně druhé 
 
(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové smlouvě na 
pořizování licencí k produktům Microsoft ze dne 1. 12. 2014 (dále jen „Rámcová smlouva“) 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZVZ“) a v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, k veřejné zakázce pod názvem „Pořizování licencí k produktům 
Microsoft“, uveřejněné v Informačním systému veřejných zakázek pod evid. č. 483369. 
 

 
 
 
 
 
 



Preambule 
 

A. Dne 1. 12. 2014 uzavřela Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 
936/3, 170 34 Praha 7, IČ: 00007064 (dále jen „Centrální zadavatel“) s Dodavatelem 
Rámcovou smlouvu, na základě které se Dodavatel zavázal dodávat Centrálnímu 
zadavateli a Pověřujícím zadavatelům plnění vymezené v Rámcové smlouvě. 
 

B. Podpisem Rámcové smlouvy se tak Dodavatel zavázal dodávat uvedená plnění též 
Objednateli uvedenému na titulní straně této Prováděcí smlouvy, a to za podmínek 
stanovených v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové smlouvě. 

 
C. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele byla v rámci minitendru vedeného dle 

článku II Rámcové smlouvy vyhodnocena jako nejvýhodnější a za účelem sjednání 
dohody o rozsahu konkrétní dodávky požadované Objednatelem od Dodavatele, 
uzavírají Smluvní strany, v souladu s Rámcovou smlouvou, tuto Prováděcí smlouvu. 

 
D. Smluvní strany se dohodly, že pojmy uvedené v této Prováděcí smlouvě velkými písmeny 

mají stejný význam jako tytéž pojmy uvedené v Rámcové smlouvě, není-li dále v této 
Prováděcí smlouvě stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že otázky 
neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí Rámcovou smlouvou. 

I. 

Předmět Prováděcí smlouvy 

1. Dodavatel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou smlouvou zavazuje, 
dodat Objednateli plnění specifikované v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným dále v této Prováděcí smlouvě, zejména potom v její Příloze 
č. 1. 

3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému 
splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



II. 

Kupní cena  

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí plnění Dodavatelem dle této Prováděcí 
smlouvy činí 29 975,61 EUR (slovy: dvacet devět tisíc devět set sedmdesát pět eur 
šedesát jeden centů) bez DPH, tj. 36 270,49 EUR (slovy: třicet šest tisíc dvě stě 
sedmdesát eur čtyřicet devět centů) včetně DPH. 

2. Podrobné vymezení celkové kupní ceny dle předchozího odstavce tohoto článku 
Prováděcí smlouvy je uvedeno v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

3. Ostatní podmínky vztahující se k přepočtu ceny na koruny české, k platbě ceny za plnění 
poskytnuté Dodavatelem dle této Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou 
uvedeny v Rámcové smlouvě. 

III. 

Doba a místo dodání zboží 

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí 
smlouvy Objednateli nejpozději do 31 12. 2015.  

2. Místem dodání plnění Dodavatele dle této Prováděcí smlouvy je sídlo Objednatele 
uvedené na titulní straně této Prováděcí smlouvy.  

IV. 

Ostatní ujednání 

1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou smlouvu a Rámcovou 
smlouvou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí 
smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy.  

2. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od 
ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v této Prováděcí 
smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové smlouvě, ovšem pouze 
ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě. V otázkách touto Prováděcí 
smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové smlouvy. 

 

 

 

 

 



3. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy jako neplatné, 
nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo 
neúčinnost ostatních ustanovení této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní 
straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, 
účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, 
případně uzavřít smlouvu novou. 

4. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních 
stran. 

5. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení kupní ceny. 

6. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý bude 
považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech této 
Prováděcí smlouvy. Pověřující zadavatel obdrží jeden (1) stejnopis této Prováděcí 
smlouvy. 

7. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí 
a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Prováděcí smlouva 
byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

 
Objednatel      Dodavatel 
V Praze dne                               V Praze dne 10. 12. 2015   
 
 
 
 
 
 
 
.......................................    ...................................... 
Bc. Radek Vondra     Ing. Eva Pešková 
starosta městské části    Člen představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 682/RMČ/2015 
 

k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi obchodní společností                            
JARNETTE RÉCLAME spol. s r. o. a městskou částí Praha 14  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 

I. s o u h l a s í 
 

s uzavřením darovací smlouvy mezi obchodní společností JARNETTE RÉCLAME  
spol. s r. o. a městskou částí Praha 14 dle přílohy č. 1 

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

 
zajistit uzavření darovací smlouvy s obchodní společností JARNETTE RÉCLAME  
spol. s r. o. 

 
T: 15. 1. 2016 

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



                                                                                                                                       příloha č. 1 
Jarnette Réclame spol. s r.o.   
se sídlem:            Polská 1673/13, 120 00 Praha 2 
IČ:                         256 79 619 
DIČ:                        CZ25679619 
zastoupená:           Petrem Jarošem, jednatelem společnosti 
 
 
(dále jen dárce) 
a  
Městská část Praha 14 
se sídlem:    Bratří Venclíků 1073, Praha 9, 198 21 
IČ:               00231312 
DIČ:   CZ00231312          
bankovní spojení:  PPF banka, a.s., 
číslo účtu:  19-9800050998/6000 
zastoupená:          Bc. Radkem Vondrou, starostou MČ Praha 14 
(dále jen obdarovaný) 
 

uzavírají dle § 2055 a následující zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto 
 
 
 

DAROVACÍ SMLOUVU 
I. 

Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finanční dar ve výši  10 000,- Kč  (slovy  
deset - tisíc- korun českých).  Tento finanční dar bude obdarovaným použit v souladu 
s článkem II této smlouvy. 

 
II. 

Finanční dar je určen na údržbu ploch veřejné zeleně na území městské části Praha 14. 
Obdarovaný prohlašuje, že finanční dar uvedený v  článku I. této smlouvy přijímá. 

 
III. 

 
Způsob předání a využití daru 

 
Finanční dar, uvedený v článku I. této smlouvy, zašle dárce do ….30 pracovních dnů po 
uzavření smlouvy bankovním převodem na účet obdarovaného č.ú: 19-9800050998/6000 
vedený u PPF banka, a.s., pod VS  …..00/2015. 

 
IV. 

Ostatní ujednání 
 

1. Dárce a obdarovaný shodně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné vůli, 
nebyla uzavřena v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují obě strany 
podpisem této smlouvy. 
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 



3. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž dárce obdrží jedno vyhotovení a 
obdarovaný obdrží tři vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
5. Smluvní strany 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. 
6. Smluvní strany 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. 
7. Souhlas s uzavřením této darovací smlouvy vyjádřila Rada MČ Praha 14 svým usnesením 
č. /RMČ/2015 ze dne …… 2015.  
 
V Praze dne:……………..                       V Praze  dne:……………………………………..                             
                                                                                                                       
 
 
 
---------------------------------                                                ------------------------------------- 
         Bc. Radek Vondra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 683/RMČ/2015 
 

k návrhu nového Memoranda o spolupráci mezi MČ Praha 14 a obchodní společností 
CANABA - Pozemní stavby, s. r. o., Štětkova 1001/5, Praha 4  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

informaci k uzavření nového Memoranda  
 

II. s c h v a l u j e 
 
nové Memorandum  o spolupráci mezi MČ Praha 14 a obchodní společností CANABA - 
Pozemní stavby, s. r. o., Štětkova 1001/5, Praha 4 dle přílohy č. 1, která je součástí 
tohoto usnesení    

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

 
podepsat Memorandum o spolupráci mezi MČ Praha 14 a obchodní společností 
CANABA - Pozemní stavby, s. r. o., Štětkova 1001/5, Praha 4  dle bodu II. tohoto 
usnesení  

 
T: 31. 1. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
          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, OPKČ 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 684/RMČ/2015 
 

k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci na umístění stavby                                  
„Obytná lokalita Černý Most“  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 

I. s e  s e z n á m i l a 
 

s hlavními údaji a celkovým řešením záměru „Obytná lokalita Černý Most“ podle 
dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR) zpracované obchodní společností Project 
ISA spol. s r.o., datovanou v 06. 2015 
 

II. s o u h l a s í 
  
s umístěním 5 bytových domů (v severní části tři byt. domy o 5NP + 1 ust. podlaží 
s výškou 17,6 m  a v jižní čísti dva byt. domy o 4NP+1 ust. podlaží s výškou 14,8m), 
nové středové místní komunikace (6,0m) a chodníků po obou stranách (2,0m)                         
a parkovacího domu (4NP)  na části stávajícího hlídaného parkoviště   

 
III. p o ž a d u j e 

 
1. po dobu rekonstrukce hlídaného parkoviště a při výstavbě parkovacího domu 

náhradní plochu pro parkování na pozemcích investora v rozsahu záboru parkoviště  
    

2. koordinaci stavby „Obytná lokalita Černý Most“ se záměrem točky pro BUS                  
na pozemku parc. č. 232/222  k. ú. Černý Most u napojení hlídaného parkoviště                  
na ul. Bryksova 

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

 
sdělit stanovisko MČ Praha 14 k DUR na stavbu „Obytná lokalita Černý Most“ žadateli, 
spol. Project ISA, s.r.o.   

T: 31. 12. 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:   OV, ODOP, KS OÚR 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 685/RMČ/2015 
 

k poskytnutí příspěvků na pokrytí nákladů spojených s ošacením a úpravou zevnějšku 
při zajišťování svatebních obřadů v roce 2015 pro oddávající z řad členů Zastupitelstva 

městské části Praha 14  
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 

 
I. s c h v a l u j e 
 

1.  poskytnutí příspěvků na pokrytí nákladů spojených s ošacením a úpravou zevnějšku 
při zajišťování svatebních obřadů v roce 2015 pro oddávající z řad členů 
Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze                  
v tiskové podobě 

    
2. vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku na pokrytí nákladů spojených s ošacením                

a úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadů s oddávajícími z řad členů 
Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

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

 
zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na pokrytí nákladů spojených                      
s ošacením a úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadů s oddávajícími z řad 
členů Zastupitelstva městské části Praha 14  
  

T: 31. 12. 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:   OPKČ, OŘEŠ,  KT-PO 



příloha č. 2                                                                                                                                                

xxxxx/2015/OŘEŠ/1100                                                                                                                                                
čj.:2015/OŘEŠ/0098 

 

Městská část Praha 14, IČ : 00231312 
 
se sídlem: Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9 – Černý Most 

zast.: Bc. Radkem Vondrou, starostou městské části Praha 14  

bankovní spojení: č. ú. 27-9800050998/6000 

(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 

…………………………. 

Datum nar.: …………………… 

Bydliště: ………………………….. 

bankovní spojení: č. ú.: …………..  

(dále jen „příjemce“)  

 

uzavírají dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

 

Smlouvu o poskytnutí příspěvku na pokrytí nákladů spojených s ošacením a 

úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadů 

I. Předmět a účel smlouvy 

 
1.1 Předmětem této smlouvy je poskytnutí příspěvku na pokrytí nákladů spojených s ošacením 

a úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadů v roce 2015 ve výši 

……….(slovy……….korun českých) poskytovatelem příjemci, a to na základě usnesení 

Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 56/ZMČ/2013 ze dne 26. 11. 2013.  

  
1.2 Finanční prostředky poukáže poskytovatel na účet příjemce v termínu do 9. 1. 2016. 

II. Práva a povinnosti příjemce 
 
Příjemce finanční částku, uvedenou v článku I. této smlouvy, přijímá. 

III. Práva a povinnosti poskytovatele 
 
Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci finanční prostředky ve výši a lhůtě, uvedené 

v článku I. této smlouvy. 



 

 

IV. Ustanovení společná a závěrečná 
 
4.1.  Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran 

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4.2.  Tuto smlouvu lze měnit pouze smluvními dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány. 

4.3.  Smluvní strany 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. 

4.4.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

      obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich 

       zveřejnění bez stanovení   jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.5.  Tato smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů obou smluvních stran a jejich 

určité a svobodné vůle.  

4.6. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních stejné právní závaznosti, příjemce 

si ponechá jedno vyhotovení, poskytovatel si ponechá tři vyhotovení.  

4.7. Souhlas s uzavřením této smlouvy vyjádřila Rada městské části Praha 14 svým 

     usnesením č.685/RMČ/2015 ze dne 21. 12. 2015 

4.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

Příloha: usnesení č. 56/ZMČ/2013 ze dne 26. 11. 2013. 

 

 

V Praze dne 22. 12. 2015                                              V Praze dne ………………………. 

 

 
 

…………………………..                          ………………………….. 
           poskytovatel                                                                      příjemce 

 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 686/RMČ/2015 
 

k návrhu na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015  
___________________________________________________________________________ 

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

 
 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 
        
  schválený rozpočet                                               
         příjmy                                                                                   255.054,40  tis.  Kč                                                               
         výdaje                                                                                   296.065,80  tis.  Kč                                                                    
         financování                                                                             41.011,40  tis.  Kč 
   
 rozpočet po 18. rozpočtovém opatření k 23. 11. 2015 
         příjmy                                                                                   330.853,20  tis.  Kč 
        výdaje                                                                                   354.174,70  tis.  Kč 
         financování                                                                                23.321,50  tis.  Kč    
    
 rozpočet po 19. rozpočtovém opatření k 7. 12. 2015 
         příjmy                                                                                   335.555,20  tis.  Kč 
        výdaje                                                                                   340.191,90  tis.  Kč 
         financování                                                                                  4.636,70  tis.  Kč    
 
II. u k l á d á 
 Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14  
 

T: 3/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          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 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 687/RMČ/2015 
 

k návrhu na 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015  
___________________________________________________________________________ 

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

 
 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 
        
  schválený rozpočet                                               
         příjmy                                                                                   255.054,40  tis.  Kč                                                               
         výdaje                                                                                   296.065,80  tis.  Kč                                                                    
         financování                                                                             41.011,40  tis.  Kč 
   
 rozpočet po 19. rozpočtovém opatření k 7. 12. 2015 
         příjmy                                                                                   335.555,20  tis.  Kč 
        výdaje                                                                                   340.191,90  tis.  Kč 
         financování                                                                                  4.636,70  tis.  Kč    
 
   rozpočet po 20. rozpočtovém opatření k 14. 12. 2015 
         příjmy                                                                                   348.755,10  tis.  Kč 
        výdaje                                                                                   335.861,70  tis.  Kč 
         financování                                                                              - 12.893,40  tis. Kč    
 
II. u k l á d á 
 Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14  
 

T: 3/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          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 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 688/RMČ/2015 
 

k návrhu na úpravu odpisového plánu dlouhodobého majetku městské části Praha 14  
___________________________________________________________________________ 

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

úpravu odpisového plánu dlouhodobého majetku městské části Praha 14 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 
 

zajistit úpravu odpisového plánu dlouhodobého majetku městské části Praha 14 
 

T: 31. 12. 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, OI, OSM, OHS                                                    



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 689/RMČ/2015 
 

k návrhu na úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných městskou 
částí Praha 14 na rok 2015  

___________________________________________________________________________ 
 

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

upravené odpisové plány příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí                                  
Praha 14 na rok 2015 dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě 

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

seznámit ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14  se 
schválenými upravenými odpisovými plány na rok 2015 

 
T: 31. 12. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 690/RMČ/2015 
 

k přijetí finančního daru od nadačního fondu Drab foundation v rámci projektu  
„Obědy dětem“  

___________________________________________________________________________ 
 

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

s přijetím finančního daru ve výši 8.296 Kč pro Základní školu, Praha 9 - Černý Most, 
Bří Venclíků 1140 na uhrazení stravného ve školní jídelně pro 3 vytipované žáky 

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

seznámit Mgr. Kláru Machovou, ředitelku Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří 
Venclíků 1140 s udělením souhlasu k přijetí finančního daru 

 
T: 22. 12. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 691/RMČ/2015 
 

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové 
organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006  

___________________________________________________________________________ 
 

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

převod finančních prostředků ve výši 79.000 Kč z rezervního fondu do fondu              
investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 
1006     

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

zajistit převod finančních prostředků ve výši 79.000 Kč z rezervního fondu do                    
fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. 
Janouška 1006      

 
 

T: 31. 12. 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, OI, ZŠ Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006                      



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 692/RMČ/2015 
 

k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, 
Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700  

___________________________________________________________________________ 
 

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

s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, 
Hloubětínská 700 p. Václavu Kodýtkovi a s uzavřením nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

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

seznámit Mgr. Evu Hradskou, ředitelku Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, 
Hloubětínská 700 s tím, že Rada městské části Praha 14 souhlasila s dlouhodobým 
pronájmem nebytových prostor  p. Václavu Kodýtkovi 

 
T: 22. 12. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 693/RMČ/2015 
 

k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole 
Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874  

___________________________________________________________________________ 
 

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

s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - 
Černý Most, Šebelova 874 Ing. Tomášovi Hoznauerovi a s uzavřením nájemní smlouvy 
na dobu určitou od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017 

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

seznámit Bc. Jitku Kuchařovou, ředitelku Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, 
Šebelova 874 s tím, že Rada městské části Praha 14 souhlasila s dlouhodobým 
pronájmem nebytových prostor  Ing. Tomášovi Hoznauerovi 

 
T: 22. 12. 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, MŠ Šebelova, OPKČ                                                



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 694/RMČ/2015 
 

k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby                
„Úklid pavilonu tělocvičen a provoz vrátnice“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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 „Úklid 
pavilonu tělocvičen a provoz vrátnice“ 

 
II. s o u h l a s í 
 

s doporučením hodnotící komise, a to s vyloučením uchazeče Tomáš Mezera s. r. o.,           
IČ: 26811685 se sídlem Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 Běchovice a s uzavřením 
smlouvy s uchazečem REPACO service s. r. o. IČ: 28424867 se sídlem Opuková 
513/18, 160 00 Praha 6  

 
III.    u k l á d á 
         Mgr. Iloně Šťastné, ředitelce Základní školy Generála Janouška 

 
zajistit veškeré právní úkony související s vyhodnocením zadávacího řízení k veřejné 
zakázce malého rozsahu na služby „Úklid pavilonu tělocvičen a provoz vrátnice“ 

 
T: 31. 12. 2015 

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



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 695/RMČ/2015 
 

k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby                
„Úklid v objektech Praha 14 kulturní“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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 „Úklid                      
v objektech Praha 14 kulturní“ 

 
II. s o u h l a s í 
 

s doporučením hodnotící komise, aby smlouva byla uzavřena s uchazečem Alešem 
Hanzlem IČ: 41111630, se sídlem Dygrýnova 816/8, Praha 9   

 
III.   u k l á d á 
         MgA. Davidovi Kašparovi, řediteli příspěvkové organizace Praha 14 kulturní 

 
zajistit veškeré právní úkony související s vyhodnocením zadávacího řízení k veřejné 
zakázce malého rozsahu na služby „Úklid v objektech Praha 14 kulturní“ 

 
T: 31. 12. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       MgA. David Kašpar 
Na vědomí:   Praha 14 kulturní, OPKČ                                                



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 696/RMČ/2015 
 

k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Projekční práce na 
rekonstrukci komunikací v oblasti starých Kyjí – opakované řízení“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce na služby „Projekční práce 
na rekonstrukci komunikací v oblasti starých Kyjí – opakované řízení“ 

 
II. r o z h o d l a  
 

na základě doporučení hodnotící komise 
 
1. o vyloučení níže uvedených uchazečů z důvodu nesplnění kvalifikačních 

předpokladů a ostatních požadavků na nabídku: 
 
  Obchodní firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) 
  Sídlo: Praha 4, Braník, Bezová 1658/1 
  IČO: 407 63 439 
 

  Obchodní firma:  ISTAR, s.r.o. 
  Sídlo: Praha 9, Vysočany, Krátkého 211/2 
  IČO: 496 23 061 
 
2. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče FORVIA CZ, s.r.o., se sídlem Poděbrady, 

Kluk, Kolínská, IČO: 029 92 485, k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
„Projekční práce na rekonstrukci komunikací v oblasti starých Kyjí – opakované 
řízení“ 

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

 
1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

k realizaci projektu „Projekční práce na rekonstrukci komunikací v oblasti starých 
Kyjí – opakované řízení“, s rozhodnutím zadavatele 

 
T: 31. 12. 2015 

 



 
 
 
 

2. zajistit uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na služby k realizaci 
projektu „Projekční práce na rekonstrukci komunikací v oblasti starých Kyjí – 
opakované řízení“ 

 
 

T: 31. 12. 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 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 697/RMČ/2015 
 

k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Zajištění 
odborné psychologické pomoci formou komplexní činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb.,                 

o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů“ 
___________________________________________________________________________ 

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

 
II. r o z h o d l a  
 

na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky Mgr. Bc. 
Luboše Hudce, Ph.D., IČ: 43126413 

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

 
zajistit seznámení uchazečů s rozhodnutím zadavatele k vyhodnocení zadávacího řízení 
k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Zajištění odborné psychologické pomoci 
formou komplexní činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, 
ve znění pozdějších předpisů“ a uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem 

 
T: 31. 12. 2015 

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



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 698/RMČ/2015 
 

k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby                
„Úklidové služby v části budovy Základní školy Hloubětínská“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

1. zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Úklidové 
služby v části budovy Základní školy Hloubětínská“ zadavatele Základní škola, 
Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700, IČ: 49625128 

 
 2. návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce  
 
 3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslaná výzva k předmětné veřejné zakázce 
 
 4. členy a náhradníky hodnotící komise 
 
II.     u k l á d á 
         Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 

 
zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k veřejné zakázce malého 
rozsahu na služby „Úklidové služby v části budovy Základní školy Hloubětínská“ 

 
T: 7. 1. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          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:   OPKČ, OŘEŠ, ZŠ Hloubětínská 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 699/RMČ/2015 
 

k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka zámečnických prvků včetně 
montáže pro MŠ a ZŠ MČ Praha 14“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka zámečnických prvků včetně 
montáže pro MŠ a ZŠ MČ Praha 14“ 

 
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu „Dodávka zámečnických 

prvků včetně montáže pro MŠ a ZŠ MČ Praha 14“ 
 
II. j m e n u j e  
 

k veřejné zakázce malého rozsahu „Dodávka zámečnických prvků včetně montáže pro 
MŠ a ZŠ MČ Praha 14“ 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 veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka zámečnických prvků včetně 
montáže pro MŠ a ZŠ MČ Praha 14“ 

 
T: 31. 12. 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 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 700/RMČ/2015 
 

 k uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0356/2015/OI-OddI/1050 ze dne 12. 8. 2015                      
na realizaci projektu „Sportoviště ZŠ Vybíralova – Rekonstrukce běžeckého oválu“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0356/2015/OI-OddI/1050 ze dne 12. 8. 2015 na 
realizaci projektu „Sportoviště ZŠ Vybíralova – Rekonstrukce běžeckého oválu“ 

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

 
zajistit uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0356/2015/OI-OddI/1050 ze dne 12. 8. 2015 na 
realizaci projektu „Sportoviště ZŠ Vybíralova – Rekonstrukce běžeckého oválu“ 
 

 
T: 15. 1. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          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 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 701/RMČ/2015 
 

 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0505/2015/OI_OddI/1050 na stavební práce 
„Sportovní a volnočasové zařízení Plechárna – vnitřní úpravy objektu“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0505/2015/OI_OddI/1050 na stavební práce 
„Sportovní a volnočasové zařízení Plechárna – vnitřní úpravy objektu“ 

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

 
zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0505/2015/OI_OddI/1050 na stavební práce 
„Sportovní a volnočasové zařízení Plechárna – vnitřní úpravy objektu“ 
 

 
T: 31. 12. 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 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 702/RMČ/2015 
 

 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0243/2015/OI/1050 na projekční práce na projektu 
„Komunitní centrum Hloubětínská 55“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

uzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0243/2015/OI/1050 na projekční práce na projektu 
„Komunitní centrum Hloubětínská 55“ 

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

 
zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0243/2015/OI/1050 na projekční práce na 
projektu „Komunitní centrum Hloubětínská 55“ 
 

 
T: 31. 12. 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 

 
26. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2015 
 

č. 703/RMČ/2015 
 

 ke zprávě o plnění akčního plánu rozvoje dětských hřišť a sportovišť za rok 2015    
___________________________________________________________________________ 

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

zprávu o plnění akčního plánu rozvoje dětských hřišť a sportovišť za rok 2015 dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení    

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

 
předložit zprávu o plnění akčního plánu rozvoje dětských hřišť a sportovišť za rok 2015 
na 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14    

 
 

T: 3/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                           Ing. Ilona Picková 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Ilona Picková 
Na vědomí:   ODOP 



                                                                                                                     Příloha č. 1 
 
 

Zpráva o plnění akčního plánu rozvoje dětských hřišť a sportovišť  
za rok 2015 

 

 

 

 

Obsah: 

Uskutečněné realizace a zdůvodnění nezrealizovaných 

Nové členění dle funkčního využití ploch v roce 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Markéta Adámková, 8.12.2015 

 

 

 

 

 



 

Uskutečněné realizace roku 2015: 
 
DH Vizírská, Lehovec (2015) 
V roce 2015 byla vybudována dvě dětská hřiště v parkové ploše, která vznikla v roce 2014 
na části nepoužívaného pozemku u ZŠ Chvaletická. Oplocené dětské hřiště je určeno pro 
věkovou katergorii 3-6 let. V oploceném prostoru se nachází multifunkční sestava se 
skluzem, pružinové houpadlo, pískoviště a prvek pro procvičování motorických dovednosti 
menších dětí. Dětské hřiště pro věkovou kategorii 6-12 let tvoří multifunkční prvek a lavičky 
pro teenagery. Všechny prvky jsou v provedení anti-vandal. 
 
Dětské hřiště, sportoviště a fitness Pilská, Hostavice (2015) 
V rámci revitalizace parku Pilská v Hostavicích bylo vybudováno multifunkční sportoviště 
s umělým povrchem a osvětlením, fitness zóna určená pro venkovní cvičení (venkovní 
posilovna) a dětské hřiště. Dětské hřiště je určeno pro věkovou kategorii 3-12 let a je 
rozčleněno do třech zón. Zóna proužinových houpadel pro děti 3-6 let, zóna s multifunkční 
sestavou se skluzem a pískovištěm pro děti 3-6 let, zóna s multifunkčním herním prvkem pro 
děti 6-12 let. Prvky jsou s ohledem na charakter parku v akátovém provedení. 

  
 

Vyhodnocení nezrealizovaných akcí roku 2015: 
 
Sportoviště Splavná, Hutě  
Součástí zpracování projektové dokumentace na revitalizaci parčíku Splavná na Hutích bylo i 
vybudování dvou sportovišť. Jednalo se o multifunkční hřiště s umělým povrchem a hřiště 
s asfaltovým povrchem. V současné době je zpracovávána prováděcí dokumentace na obě 
sportoviště a uzavírán dodatek se společností Ekospol, a. s., ve věci poskytnutí daru na tyto 
realizace. V případě podpisu dodatku smlouvy bude na jaře 2016 zahájena veřejná zakázka 
na zhotovitele a následně v závislosti na výsledku veřejné zakázky budou sportoviště 
realizována. 
 
Dětské hřiště Jamská, Hutě  
Záměrem je vybudování dětského hřiště přírodního charakteru tak, aby bylo minimalizováno 
kácení vzrostlé zeleně a přesun hmot. Jedná se významnou plochu pro oblast Kyje – Hutě. 
Rozhodnutí OV ÚMČ Praha 14 na výstavbu dětského hřiště bylo zrušeno nadřízeným 
orgánem tzn. MHMP. V současné době je uzavírán dodatek se společností Ekospol, a. s., ve 
věci poskytnutí daru na tuto realizaci. V roce 2016 bude zadáno zpracování nové projektové 
dokumentace tak, aby odpovídala požadavkům MČ Praha 14 a byla v souladu s platným 
ÚPn SÚ hl. Prahy. 

 
Dětské hřiště Rožmberská, Kyje  
Na žádost občanů (veřejného projednání) bylo v roce 2014 vybudováno DH na místě 
původního nefunkčního hřiště. V roce 2015 byl monitorován zájem o rozšíření tohoto 
prostoru o herní prvky určené pro věkovou kategorii 6-12 let. V současné době se hřiště ve 
stávajícím rozsahu jeví jako dostatečné. V případě požadavků ze strany občanů bude hřiště 
rozšířeno. 
 
Workout Chvaletická, Lehovec 
Dle monitoringu mezi teenagery je patrné, že tato věková kategorie má vybudování dalších 
workoutových hřišť jako jednu ze svých priorit. V letošním roce bylo vybudování workoutu na 
Lehovci předmětem veřejného projednání. Z veřejného projednání vyplynula obava obyvatel 
sousedních domů z umístění a byl také vysloven nesouhlas s vlastní realizací. Workoutové 
hřiště na Lehovci z výše uvedených důvodů realizováno nebude. 



 
 
 
Skatepark a NOVÝ bikepark v rámci provozu objektu Plechárny, Černý Most  
Na základě zkušeností z provozu Plechárny probíhají jednání o výpůjčce skateparku tak, aby 
jeho provozovatelem byla sportovní organizace. Umožní to lepší využití jednotlivými cílovými 
skupinami uživatelů. Předpokládá se, že skatepark bude v případě získání dotace 
revitalizován. V rámci celého území je dále počítáno s vybudováním venkovního 
workoutového hřiště. Vybudování bikeparku je podmíněno vyřešením vlastnictví potřebných 
pozemků.  
 
 
 
Dále v rámci běžných oprav dětských hřišť (opravy laviček, herních prvků, doplnění 
dopadových ploch, výměna písku v pískovištích, nové cedule s provozním řádem) a ročních 
kontrol zaměřených na bezpečnost hřišť bylo vynaloženo  533 458,- Kč. 
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	na změnu nájemce a uzavření nájemní smlouvy s nástupnickou společností Ability Gastro s.r.o. na užívání prostor sloužící k podnikání o celkové výměře 637,53 m2 v suterénu, v přízemí, v 1. patře a v podkroví objektu č.p. 47, ul. Šimanovská, Praha 9 a č...
	(využití prostor – provozování restaurace a ubytovny vč. příslušenství a provozování hostinské činnosti pro venkovní občerstvení)
	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 uz...
	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).
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