
Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 85/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, ul. Maňákova, 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. 745, ul. Maňákova, 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. 745,                             
ul. Maňákova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok    

                                 
 

T: 31. 3. 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 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 86/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

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

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu 
určitou  1 rok dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě  

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

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + kk v  č. p. 670,                             
ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok    

                                 
 

T: 31. 3. 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 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 87/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

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

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, 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 2 + kk v  č. p. 670,                             
ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 2 roky    

                                 
 

T: 31. 3. 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 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 88/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk 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 2 + kk v č. p. 756, ul. Kardašovská, 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 2 + kk v  č. p. 756,                             
ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 2 roky    

                                 
 

T: 31. 3. 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 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 89/RMČ/2016 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 774, ul. Kardašovská, 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. 774, ul. Kardašovská, 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. 774,                             
ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 2 roky    

                                 
 

T: 31. 3. 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 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 90/RMČ/2016 
 

k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení 
povinností nájemce dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník, popřípadě pro 

hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) 
zákona Občanský zákoník 

___________________________________________________________________________ 
 

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

podání výpovědi z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce                       
dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník, popřípadě pro hrubé porušení 
povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona 
Občanský zákoník dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

   
II.     p o v ě ř u j e 
   Bc. Radka Vondru, starostu městské části Praha 14 

 
podáním výpovědi z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce                 
dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník, popřípadě pokud ke dni podání 
výpovědi nebudou splněny podmínky pro podání výpovědi dle § 2291, odstavec 1), 2) 
zákona Občanský zákoník, podáním výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení 
povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona 
Občanský zákoník, to vše dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

                                 
 

T: 31. 3. 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 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 91/RMČ/2016 
 

k žádosti o prominutí platby nájemného za užívání bytu v č. p. 774, Kardašovská ul., 
Praha 9  

___________________________________________________________________________ 
 

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

s prominutím platby nájemného za užívání bytu v č. p. 774, Kardašovská, Praha 9,                             
za období od 1. 12. 2015 do 31. 1. 2016, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze 
v tiskové podobě 
  

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

1. informovat žadatele o souhlasu s prominutím platby nájemného za užívání bytu                
v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9, za období od 1. 12. 2015 do 31. 1. 2016, dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  

 
2. zajistit vrácení nájemného nájemci bytu v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9, za 

období od 1. 12. 2015 do 31. 1. 2016, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze 
v tiskové podobě  
                                 

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 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 92/RMČ/2016 
 

k  informaci o výsledku první fáze prodeje části bytového fondu ve vlastnictví                         
hl. m. Prahy, svěřeného městské části Praha 14, formou úplatného převodu                                    

a o konečném seznamu objektů s byty určenými k prodeji v druhé fázi 
___________________________________________________________________________ 

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

výsledek první fáze připravovaného prodeje v souladu se závazným Postupem při 
prodeji části bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného městské části              
Praha 14, schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14                                   
č.: 50/ZMČ/2015 ze dne 22. 9. 2015, a že výsledkem první fáze prodeje formou 
úplatného převodu je konečný seznam objektů s byty určenými k prodeji v druhé fázi 

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

 
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 informaci o výsledku první fáze prodeje 
části bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného městské částí Praha 14, 
formou úplatného převodu a o konečném seznamu objektů s byty určenými k prodeji                    
v druhé fázi                                 

T: 1. 3. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   Vladimír Mitáš, ředitel SMP-14, a. s. 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 93/RMČ/2016 
 

k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené 
správě MČ Praha 14 k 31. 12. 2015 

___________________________________________________________________________ 
 

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

výsledky inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 14              
k 31. 12. 2015  

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



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 94/RMČ/2016 
 

ke změně interního předpisu Instrukce QI 61-01-15 „Poskytování odměn a darů členům 
Zastupitelstva městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části 

Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské 
části Praha 14“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

se zněním Instrukce QI 61-01-15 „Poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva 
městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14, členům 
komisí Rady městské části Praha 14“ dle přílohy č. 1 s účinností od 1. 4. 2016   

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

 
předložit tento materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14     

                                 
 

T: 1. 3. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   OPKČ, OŘEŠ, KT 
 



















Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 95/RMČ/2016 
 

k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby 
„Rajská zahrada – přemostění“ 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s celkovým řešením záměru „Rajská zahrada – přemostění“ podle dokumentace 
k územnímu rozhodnutí (DÚR), zpracované společností VPÚ DECO PRAHA, a. s.,                              
č. zakázky 1-01414-00/10 datované 06.2015  
 

II. n e m á  n á m i t e k   
 
 ke stavbě „Rajská zahrada – přemostění“, kterou tvoří  

- první úsek lávky: přemostění ulice Chlumecké /od místní komunikace u severní 
strany stanice metra/  

- druhý úsek lávky: přemostění železniční tratě  
- třetí úsek: přístupová komunikace od lávky k ulici Borské /spojení s obytnou 

lokalitou Na Hutích/  
 
III. p o ž a d u j e 
 
 1.  odstranění ramp a jejich nahrazení výtahy, vhodnější zakomponování osvětlení  

z důvodu kvality architektonicko – konstrukčního řešení na exponovaném vstupu do 
území spojitého pásma zástavby a z hlediska komfortnějšího provozu   

 
 2. dořešit chybějící bezbariérové propojení mezi kolejemi stanice metra Rajská zahrada 

a nástupem na připravované přemostění přes Chlumeckou    
 
 3. koordinaci železniční zastávky a lávky  
 
 4. min. 30 dní před zahájením stavby na pozemcích ve svěřené správě nemovitostí MČ 

Praha 14 předložit žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce s upřesněním termínu 
realizace stavby 

 
 
 
 



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

 
sdělit vyjádření MČ Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby 
„Rajská zahrada – přemostění“ žadateli obchodní společnosti ISTAR, s.r.o., ul. 
Krátkého č. p. 211/2, Praha 9 
     

                                 
 

T: 1. 3. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   KS OÚR, OV 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 96/RMČ/2016 
 

k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a obchodní 
společností SUPER SPORT, spol. s r. o., Na Pankráci 404/30a, Praha 4 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností 
SUPER SPORT, spol. s r. o., Na Pankráci 404/30a, Praha 4  dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení  

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

 
zajistit uzavření darovací smlouvy s obchodní společností SUPER SPORT, spol. s r. o. 
    

                                 
 

T: 11. 3. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   KS OÚR 



 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 97/RMČ/2016 
 

ke zprávě o průběhu zadání zakázky malého rozsahu na zpracovatele studie                 
„Využití pozemků při ul. Broumarská s polyfunkčním zaměřením, k. ú. Kyje, Praha 14“ 
___________________________________________________________________________ 

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

 
zprávu o průběhu zadání zakázky malého rozsahu na zpracovatele studie „Využití 
pozemků při ul. Broumarská s polyfunkčním zaměřením, k. ú. Kyje, Praha 14“ 
 

II. s o u h l a s í  
 
 1.  s výběrem nejvhodnější nabídky dle zprávy hodnotící komise 
 

2.  s uzavřením smlouvy o dílo s  vybraným uchazečem společností Architekti 
Headhand, s. r. o., U Obecního dvora 7, Praha 1, IČ: 28919807 

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

 
 zajistit splnění bodu II. 2. tohoto usnesení     
                                 
 

T: 10. 3. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   KS OÚR 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 98/RMČ/2016 
 

k návrhu na 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 
___________________________________________________________________________ 
 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e  

 
 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 
        
    
         příjmy                                                                                                 16  tis.  Kč                                                               
         výdaje                                                                                                    16  tis.  Kč                                                                    
          
     
II. u k l á d á 
 Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14  
 

 
T: 6/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce 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 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 99/RMČ/2016 
 

k novému vydání Instrukce QI 61-01-03 V07R00 - Hospodaření příspěvkových 
organizací a nakládání s majetkem zřizovatele a majetkem vlastním 

___________________________________________________________________________ 
 

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

nové vydání Instrukce QI 61-01-03 V07R00 - Hospodaření příspěvkových organizací                    
a nakládání s majetkem zřizovatele a majetkem vlastním 
  

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

zajistit zveřejnění nového vydání Instrukce QI 61-01-03 V07R00 v evidenci dokumentů 
městské části Praha 14 a zajistit seznámení  ředitelů příspěvkových organizací zřízených 
městskou částí Praha 14 s touto instrukcí       
                                 

T: 29. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, OI, OSM, příspěvkové organizace 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 100/RMČ/2016 
 

k záměru na sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, 
Vybíralova 967 s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, 

Vybíralova 968 a schválení nového znění zřizovací listiny MŠ Vybíralova 968 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s o u h l a s í 
 
 1. se záměrem ukončení činnosti příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 – 

Černý Most, Vybíralova 967, IČ: 70921105, se sídlem Vybíralova 967, Praha 9 - 
Černý Most, ke dni  31. 7. 2016 

 
2.  se záměrem sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola, Praha 9 - Černý 

Most, Vybíralova 967, IČ: 70921105, se sídlem Vybíralova 967, Praha 9 - Černý 
Most a Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, IČ: 70884480, se 
sídlem Vybíralova 968, Praha 9 - Černý Most s tím, že přejímající a nástupnickou 
organizací, na kterou přejde veškerý majetek, práva a závazky zanikající organizace 
bude příspěvková organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968,                        
IČ: 70884480, a to ode dne 1. 8. 2016 

 
 3.  s novým zněním zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - 

Černý Most, Vybíralova 968, IČ: 70884480, s účinností ode dne 1. 8. 2016        
  

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

předložit na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 ke schválení výše 
uvedené záměry a nové znění zřizovací listiny                                       

T: 1. 3. 2016 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, OPKČ, MŠ Vybíralova 968, MŠ Vybíralova 967 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 101/RMČ/2016 
 

na souhlas s navýšením kapacity školní jídelny v Mateřské škole, 
Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500 ze 170 na 200 porcí a zřízení školní jídelny – 

výdejny s kapacitou 150 porcí od školního roku 2016/2017 
___________________________________________________________________________ 

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

s navýšením kapacity školní jídelny Mateřské školy, Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 
500 ze  170 na 200 porcí a zřízení školní jídelny – výdejny s kapacitou 150 porcí od 
školního roku 2016/2017 

  
II.     u k l á d á 
         Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 
 1. seznámit p.Helenu  Zychovou, DiS.,  ředitelku  MŠ  Zelenečská  500  se  souhlasným  

stanoviskem Rady městské části Praha 14 s navýšením kapacity školní jídelny ze 170 
na 200 porcí od školního roku 2016/2017 a zřízením školní jídelny – výdejny 
s kapacitou 150 porcí od školního roku 2016/2017 
 

 2.  zajistit předání žádosti o změnu do oddělení rejstříku škol a školských zařízení 
MHMP 

    
                                 

T: 20. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, MŠ Zelenečská 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 102/RMČ/2016 
 

k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí 
školního roku 2015/2016 z hlavní činnosti 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s vyplacením odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního 
roku 2015/2016 z hlavní činnosti 

  
II.     u k l á d á 
         Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 
 seznámit ředitele ZŠ a MŠ s výší poskytnuté odměny za I. pololetí školního roku 
 2015/2016 z hlavní činnosti 
 

    
                                 

T: 10. 3. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, ředitelé ZŠ a MŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 103/RMČ/2016 
 

k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole,  
Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 – Černý 
Most, Bří Venclíků 1140 Bc. Gabriele Šulcové a s uzavřením nájemní smlouvy 

  
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 se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k výše 
uvedenému pronájmu nebytových prostor 
    
                                 

T: 1. 3. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, ZŠ Bří Venclíků, OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 104/RMČ/2016 
 

k návrhu na souhlas s účastí na služební cestě s IPRem – revitalizace sídlišť 
___________________________________________________________________________ 

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

− Bc. Radka Vondry – starosty MČ Praha 14 
− Mgr. Ireny Kolmanové – uvolněné členky Rady MČ Praha 14 
− Ing. Petra Hukala - člena Rady MČ Praha 14 
− Ing. arch. Veroniky Mrvové – referenta KS OÚR 
− Ing. Markéty Adámkové -  pověřené vedením ODOP  
− Ing. Martiny Mezenské – vedoucí OI  
− Petra Zemana – referenta OI  
− Viktora Šímy – zastupitele MČ Praha 14 

 
na služební cestě ve dnech 31. 3. až 2. 4. 2016 do Berlína 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Na vědomí:   účastníci, OHS, OŘEŠ, KS ÚKŘ, KS OÚR, tajemník ÚMČ 



 
Městská část Praha 14 

Rada městské části 
 

U s n e s e n í 
 

30. jednání Rady městské části Praha 14 
konaného dne 22. 2. 2016 

 
č. 105/RMČ/2016 

 
k Memorandu o vzájemné spolupráci na pilotním projektu revitalizace pražských sídlišť 

– vnitroblok Vybíralova, Černý Most II, Praha 14 
___________________________________________________________________________ 

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

Memorandum o vzájemné spolupráci na pilotním projektu revitalizace pražských sídlišť 
– vnitroblok Vybíralova, Černý Most II, Praha 14 dle přílohy č. 2 

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

 účast v řídícím výboru projektu 
    
2. Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14 
                                 

zajistit účast zástupců ODOP, OSM, OI, KS OSPK, KS OÚR, OŘEŠ, P14 kulturní 
v řídícím výboru projektu a v pracovní skupině projektu 

  
 

T: 24. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra, Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:   KS OSPK, ODOP, OSM, OI, KS OÚR, OŘEŠ, P14 kulturní 



 
 
 



 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 106/RMČ/2016 
 

k připojení se k Memorandu mezi městskými částmi Praha 8, Praha 9, Praha 14,                                              
Praha 22, Praha – Dolní Počernice, Praha – Běchovice, Praha – Kolovraty, Praha  – 

Nedvězí, Praha – Koloděje, Praha – Královice  a městem Říčany o vzájemné spolupráci 
ohledně protipovodňových opatření na vodním toku Rokytka 

___________________________________________________________________________ 
 

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

připojení se k Memorandu mezi městskými částmi Praha 8, Praha 9, Praha 14,                                              
Praha 22, Praha – Dolní Počernice, Praha – Běchovice, Praha – Kolovraty, Praha  – 
Nedvězí, Praha – Koloděje, Praha – Královice  a městem Říčany o vzájemné spolupráci 
ohledně protipovodňových opatření na vodním toku Rokytka dle přílohy č. 1 

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

podepsat „Memorandum“ 
    
 

T: na slavnostním zasedání v Říčanech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   KS, Ing. Ilona Picková 



Memorandum 
mezi městskými částmi Praha 8, Praha 9, Praha 14, Praha 22, Praha - 

Dolní Počernice, Praha - Běchovice, Praha - Kolovraty, Praha - Nedvězí, 
Praha - Koloděje, Praha - Královice a městem Říčany  

o vzájemné spolupráci ohledně protipovodňových opatření na 
vodním toku Rokytka 

______________________________________________________ 
My, zástupci všech uvedených samospráv, si uvědomujeme zásadní význam, ale také zásadní 
rizika, která představuje vodní tok Rokytka v dobách povodní. Vzhledem k trendu povodní 
v posledních letech a stávajících zkušenostech lze v budoucnu jednoznačně očekávat častější 
a rizikovější povodně. Zároveň si uvědomujeme aktuální nedostatky protipovodňové ochrany 
po celém toku Rokytky. Velký problém představuje nedostatečný systém informování všech 
zúčastněných subjektů v dobách povodní a také malá informovanost o připravovaných či 
diskutovaných projektech týkajících se konkrétních protipovodňových opatření. Vzhledem 
k této nedostatečné informovanosti a z toho vyplývající malé spolupráci městských částí a 
dalších subjektů nedochází k vytváření dostatečného tlaku na prosazení potřebných opatření. 
Na vodním toku Rokytka a zejména v jeho horní části chybí automatizované systémy, které 
by vyhodnocovaly relevantní vstupní parametry a předávaly včasné informace kompetentním 
orgánům po celém toku Rokytky. Zásadní nedostatek též představuje na mnoha místech 
zúžený tok samotné Rokytky a malé množství rozlivových zón. Přestože mnohé zúčastněné 
městské části mají představu o takových místech a podle dostupných informací existují 
rozpracované dokumenty u samotného hlavního města, vzhledem k dosavadní nedostatečné 
spolupráci všech zúčastněných tyto podklady dosud nebyly odpovídajícím způsobem 
vzájemně diskutovány a prosazovány. Zároveň zde vnímáme i deficit v podobě 
nedostatečného plánování budoucích protipovodňových opatření na pozemcích, které 
nejsou v současné době v majetku hl. m. Prahy. Přitom výběr a následné majetkové 
převody těch nejpotřebnějších pozemků by z dlouhodobého pohledu přinesly výrazný užitek 
jak z hlediska ochrany před povodněmi, tak z hlediska ochrany přírody a krajiny.  

Ze všech výše uvedených důvodů proto jako zástupci samospráv nacházejících se na 
vodním toku Rokytka prohlašujeme, že vytváříme společnou iniciativu, v rámci které budeme 
dlouhodobě a úzce spolupracovat na řešení společné protipovodňové ochrany po celé délce 
vodního toku Rokytka. Budeme společně analyzovat dostupné podklady nacházející se na 
jednotlivých městských částech, v hlavním městě Praze, na Povodí Vltavy a v Říčanech. Tyto 
podklady budeme sumarizovat a z nich vytvořené priority pak budeme následně prosazovat na 
úrovni jednotlivých rozpočtů městských částí, krajů a v rámci dotačních titulů Evropské unie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naše společné úsilí bude obsahovat zejména následující cíle: 
1. Pravidelně aktualizovat seznam kontaktů na všechny zúčastněné orgány; 
2. Pravidelně se scházet, společně definovat dotazy a podněty Magistrátu hl. m. Prahy, 

KÚ Středočeského kraje a dalším významným subjektům ohledně protipovodňových 
opatření;  

3. Iniciovat vytvoření pracovní skupiny, která bude vyhledávat území vhodná pro tvorbu 
protipovodňových opatření (zejména suchých poldrů) u vodního toku Rokytka a 
významných přítoků s důrazem na stabilizaci a určení významných pozemků 
v majetku hl. m. Prahy i dalších subjektů, zejména pro výstavbu těchto 
protipovodňových opatření;  

4. Společně hodnotit a dohlížet na jednotlivé zpracovávané projekty (systém podpory 
operativního řízení při povodni; řešení stávající nedostatečné kapacity přečerpávacího 
zařízení mezi Rokytkou a Vltavou apod.), a předkládat vlastní návrhy včetně 
společného hledání spolufinancování významných projektů;  

5. Zdůrazňovat potřebu konkrétních krajinotvorných opatření efektivně chránících při 
záplavách, ale také zadržujících vodu v obdobích sucha. Za zcela klíčové považujeme 
a budeme společně prosazovat výstavbu suchých poldrů. Cílem je přirozený tok 
Rokytky, který bude v co největší míře odolávat nepředvídatelných přírodním 
disturbancím;  

6. Společně dohlížet na pravidelnou péči a úklid břehů a koryta Rokytky jednotlivými 
správci toku (Povodí Vltavy, Lesy hl. m. Prahy).   

7. Organizovat společná protipovodňová cvičení všech samospráv a integrovaného 
záchranného systému;  

8. Vytvářet tlak na vytvoření suchých poldrů mezi městskou částí Praha-Kolovraty a 
městem Říčany na Říčanském potoku a mezi městskými částmi Praha-Královice a 
Praha-Nedvězí na Rokytce a společně usilovat o zachování nezastavitelného území 
v blízkosti tohoto toku včetně mnohahektarového areálu nedostavěné věznice u Říčan.  

Jako zástupci všech uvedených samospráv deklarujeme společný zájem a přesvědčení o 
zásadním významu výše uvedených priorit, jejichž realizace či alespoň částečná realizace by 
významným způsobem pomohla k řešení stávajícího neutěšeného stavu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za městskou část Praha 8 
 
 
…………………………. 
Roman Petrus, starosta   
 

 
Za městskou část Praha 9 
 
 
…………………………. 
Ing. Jan Jarolím, starosta  
 
 



 
 
Za městskou část Praha 14 
 
 
…………………………. 
Bc. Radek Vondra, starosta  
 

 
Za městskou část Praha 22 
  
 
…………………………. 
Ing. Martin Turnovský, starosta 
 
 
 

 
Za městskou část Praha – Dolní Počernice 
 
 
…………………………. 
Zbyněk Richter, starosta  
 
 
 

 
Za městskou část Praha – Běchovice 
 
 
…………………………. 
Ing. Ondřej Martan, starosta 
 
  

 
Za městskou část Praha – Kolovraty 
 
 
…………………………. 
Mgr. Antonín Klecanda, starosta  

 
Za městskou část Praha – Nedvězí 
 
 
…………………………. 
Vlastimil Vilímec, starosta  
 
 
 

  
Za městskou část Praha – Koloděje 
 
 
…………………………. 
Ing. Angela Morávková, starostka 

 
Za městskou část Praha – Královice 
 
 
…………………………. 
Ing. Josef Pluhař, starosta  
 
 
 

 
Za město Říčany 
 
 
…………………………. 
Mgr. Vladimír Kořen, starosta 
 
 

 
 
 
 
 
                V Říčanech, dne . . . . . . . . . . .  2016 

 
94 - 1119011 

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 



30. jednání Rady městské části Praha 14 
konaného dne 22. 2. 2016 

 
č. 107/RMČ/2016 

 
k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva vnitra v rámci vyhlášeného 

Programu prevence kriminality na rok 2016 
___________________________________________________________________________ 

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

 
1. podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence 

kriminality na rok 2016 dle přílohy č. 1 
 
2. finanční spoluúčast z rozpočtu městské části Praha 14 dle rozpočtu projektu 
 
3. Program prevence kriminality MČ Praha 14 na období 2016 - 2017 

          
II. u k l á d á 
 Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14 
 

zajistit podání žádosti o dotaci Ministerstva vnitra České republiky 
 

   
T: 26. 2. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                       Mgr. Irena Kolmanová 
starosta městské části Praha 14                            uvolněná členka Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:   OSVZ 

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 



30. jednání Rady městské části Praha 14 
konaného dne 22. 2. 2016 

 
č. 108/RMČ/2016 

 
k návrhu na přidělení dotací v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové 

aktivity, podpora Zdravé MČ – MA 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení                
v roce 2016 a schválení veřejnoprávní smlouvy 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
přidělení dotací žádostem v podoblasti 2A) podpora kultury a umělecká činnost 2B) 
sport, tělovýchova a volnočasové aktivity a podoblasti 2C) podpora Zdravé MČ – 
MA 21 a 2D) podpora činnosti tělovýchovných zařízení podle seznamu v příloze č. 1, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení  
 

II. s c h v a l u j e 
  
nové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti 2 podle přílohy č. 2, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení a v tomto smyslu revokuje související 
2. odstavec bodu I. usnesení Rady městské části Praha 14 ze dne 30. 11. 2015 
č. 629/RMČ/2015,  o souhlasu se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
v oblasti 2 (příloha  č. 5) 

 
III. u k l á d á 
 Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14 
 

 

 předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh na přidělení dotací v oblasti 2                       
a návrh nového znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti 2 
 

T: 1. 3. 2016 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 

 
Provede:       Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:   KS OSPK, OŘEŠ, OPKČ 



Grantové řízení MČ Praha 14 na rok 2016 oblast 2 příloha č. 1 
podoblast A kultura a umělecká činnost 

 
 

 

žádost 
č. žadatel název projektu 

Celkové 
náklady 
projektu 

Požadovaná 
finanční účast MČ 

Přiznaná výše 
dotace 

Přiznaná výše 
grantu v roce 2015 

Poznámka 

1 ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE Hudba 20. století - V. Ročník - hudebně vzdělávací akademie pro seniory 20 000 Kč 15 000 Kč 15 000 KČ 15 000 Kč  

2 Bňcháčková Olivová Ars pueris zakoupení pomůcek na výstavní činnost a potřeby pro realizaci výtvarných prací 20 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč  
3 Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje Staročeský jarmark a večerní koncert 54 300 Kč 44 500 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč podpora v 2015 byla darovací smlouvou přímo 
4 JAHODA Strawberryfields 2016 112 500 Kč 50 000 Kč 35 000 Kč 40 000 Kč  
5 Pestrá společnost WOODSTOCK - komunitní bál Pestré společnosti 21 800 Kč 14 000 Kč 10000 Kč 14 300 Kč  
6 YMCA Praha Tradiční akce pro celou rodinu 36 760 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč  
7 TJ Sokol Jahodnice Tradiční kulturně společenské akce na Jahodnici 65 500 Kč 50 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč  
8 V. Havlovec - Stop Zevling production hudební deska kapely Cincinaty 45 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč  
9 Michal Zábranský HL hetto GRAFFITY JAM/ workshop pro děti a mládež 30 000 Kč 30 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč na sportovní akci 
10 NEPOSEDA Jahodnice divadelní 35 000 Kč 25 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč  
11 ScArt Čtení v bunkru 35 000 Kč 25 000 Kč 15 000 Kč 25 000 Kč na akci Růžová stezka Černým Mostem 
12 Jan Mocek 3+1/tiché příběhy 70 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 Kč  
13 Čtrnáctka centrum volného času Se Čtrnáctkou do pohádky aneb jak šel kocour Mikeš do školy 25 900 Kč 19 200 Kč 15 000 Kč 13 000 Kč  

 Alokování  pro A - 200 000 Kč Celkem: 571 760 Kč 357 700 Kč 200 000 Kč   



 Dotační program MČ Praha 14 na rok 2016 oblast 2 
podoblast B sport, volnočasově aktivity 

 
 

žádost 
č. žadatel název projektu Celkové 

náklady 
projektu 

Požadovaná 
finanční účast 

MČ 
Přiznaná výše 

dotace 
Přiznaná výše 
grantu v roce 

2015 
Poznámka 

1 JUNÁK - český skaut, středisko Kyje Praha, z. s. Kultura a využití volného času dětí a mládeže 130 000 Kč 65 000 Kč 35 000 Kč 20 000 Kč 
 

2 Křáp Zajištění a propagace výuky okinawského karatedó 87 500 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč slabá žádost, info, 
3 Kristínka Jarní turnaj pétanque 37 300 Kč 17 500 Kč 0 Kč 10 000 Kč účastníka - celkově na akci - nepoměr částí 
4 R TEAM Běh METROPOLE MČ Praha 14 (IV. Ročník) 70 000 Kč 40 000 Kč 25 000 KČ 0 Kč na tuto akci žádáno vloni nebylo 
5 R TEAM Plavecko - běžecký pohár MČ Praha 14 (XI. Ročník) 80 850 Kč 50 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč prioritní projekt pro R TEAM 
6 Veselý čertík   Prázdninové toulky za dobrodružstvím aneb hurá na tábor 162 400 Kč 35 000 Kč 0 Kč 10 000 Kč  

7 TJKyje . Kulturní a sportovní akce TJ Kyje pro děti a seniory 40 000 Kč 40 000 Kč 30 000 Kč 15 000 Kč  

8 Veselý čertík Veselý čertík - místo pro aktivní život děti a jejich rodičů 370 552 Kč 17 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč  

9 Hloubětínský paprsek 
Pravidlené sportovní a pohybové aktivity osob s těžším mentálním a s kombinovaným postižením a jejich začleňování 
do společnosti 120 000 Kč 50 000 Kč 25 000 Kč 12 000 Kč 

 

10 Český dog racing klub Dog racing - podpora propagace nového sportu v ČR 240 800 Kč 57 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč  

11 Člověk a pes - Výcvik hrou 
Psí sporty - dny otevřených dveří s ukázkou a možností si vyzkoušet sportovní aktivity se svým psem, se kterými se na 
běžné vycházce nesetkáváme. Podpor nákupu výcvikových překážek 146 000 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 

 

12 Pionýr - 93. PS Orion Akce ve volném čase pro děti a mládež (i pro neorganizované děti a mládež) 404 000 Kč 56 500 Kč 30 000 KČ 20 000 Kč 
 

13 Fit studio D Vybavení pomůckami prostor pro trénování a cvičení dětí a mládeže 56 000 Kč 18 000 Kč 18 000 KČ 15 000 Kč  

14 Fit studio D Sportovní akce soutěžní aerobic Master Class - pro širokou veřejnost 36 000 Kč 8 800 Kč 0 Kč 0 Kč podpora celoroční činnosti 
15 Fit studio D Reprezentace na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa 376 000 Kč 87 000 Kč 0 Kč 0 Kč podpora celoroční činnosti 
16 Fit studio D Vzdělávací akce Výživa dětí a mládeže - odborná přednáška 7 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 Kč podpora celoroční činnosti 
17 Fit studio D Všestranná sportovní příprava pro neorganizované děti od 5 do 9 let v rámci projektu Děti na startu 86 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 0 Kč  

18 DDM Praha 9 Rok plný dobrodružství 83 242 Kč 37 000 Kč 30 000 Kč 10 000 Kč  

19 Michal Zábranský HLOUBĚTÍNSKÁ SMEČ - 3. nohejbalový turnai v Hloubětíně 30 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč  

20 JAHODA Letní tábor Jahoda 70 500 Kč 50 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč  

21 SPORT CLUB SPIRIT Sportem proti drogám a dětské kriminalitě 234 276 Kč 50 000 Kč 25 000 Kč 10 000 KČ  

22 SK KAMIWAZA KARATE Ochranné vybavení pro děti 79 000 Kč 50 000 Kč 35 000 Kč 15 000 Kč 
 

23 SK KAMIWAZA KARATE 
Celoroční sportovní činnost dětí z Prahy 14 - pronájmy tělocvičen na Praze 14, dětské sportovní akce a nákup 
ochranných pomůcek pro děti 464 252 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 

 

24 Svaz postižených civilizačními chorobami 
Materiální a organizační zabezpečeni kulturně poznávací činnosti, tělovýchovných aktivit a volného času občanů Prahy 
14 postižených civilizačními chorobami 18 000 Kč 15 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč vyúčtování ??? 

25 SK Spectrum Praha Částečná úhrada nájemného za softbalové hřiště 80 000 Kč 40 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč  

26 SK Spectrum Praha Sportovní příměstské tábory pro děti ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Chvaletická a ZŠ Hloubětínská 111 500 Kč 42 500 Kč 20 000 KČ 0 Kč 
 

27 SK Svěrák Večerní svěrácká 10 (2. ročník) 88 000 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč   

28 SK Neptun Praha Celoroční činnost, pořádán soutěží, podpora Zdravé městské části 2 700 000 Kč 170 000 Kč 50 000 Kč 45 000 Kč  

29 špatně označená žádost - číslo zrušeno       

30 Čtrnáctka centrum volného času Příměstský tábor - dva turnusy 53 400 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 Kč  

31 TJ Sokol Jahodnice Sportovní vybavení 456 500 Kč 50 000 Kč 30 000 Kč 15 000 KČ  

32 YMCA Praha Hrajeme si a učíme se 300 900 Kč 40 000 Kč 35 000 Kč 20 000 Kč  

33 49. přední hlídka Royal Rangers v ČR Praha 9 
Skautská oddíl Royal Rangers - materiálové vybaveni pro pořádání dětských dnů na Černém Mostě a pro akce oddílu 

31 400 Kč 22 500 Kč 20 000 KČ 0 Kč 
 

34 NEPOSEDA Neposedné akce 69 500 Kč 42 500 Kč 35 000 KČ 20 000 Kč  

1 380 300 Kč 638 000 Kč    352 000 Kč 



podoblast C podpora Zdravé MČ Praha 14 - MA 21 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

žádost 
č. žadatel název projektu Celkové 

náklady 
projektu 

Požadovaná 
finanční účast 

MČ 
Přiznaná výše 

dotace 
Přiznaná výše 
grantu v roce 

2015 
Poznámka 

1 Kristínka Kurzy trénování paměti pro pokročilé 27 700 Kč 16 900 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč  

2 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Akce pro neorganizované děti a mládež ze sídliště Černý Most 91 592 Kč 69 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč  

3 SK Spectrum Praha Chceme čisté hřiště i jeho okolí 38 500 KČ 38 500 Kč 15 000 KČ 0 Kč nepoužít na křovinořez a drtič větví, 
koordinace s ODOP 

4 YMCA Praha Ekologické, osvětové a multikulturní akce v Klubíčku 59 400 Kč 26 100 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč  

5 Marek Bělor 2. ročník Mezikulturního fotbalového turnaje (součást kampaně Setkání kultur 2016) 20 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 0 Kč  

6 TJ Sokol Jahodnice Za čistou Jahodnici 55 500 Kč 50 000 Kč 20 000 KČ 0 Kč  

podo 
Alokováno pro B a C - 800 000 Kč 
blast D podpora činnosti tělovýchovný 

212 500 Kč       132 000 Kč           70 000 Kč  

                                        Celkem za podoblast B a C:                                                                                                                                            1 592 800 Kč        770 000 Kč         422 000 Kč 
ch zařízení 

žádost 
č. žadatel název projektu Celkové 

náklady 
projektu 

Požadovaná 
finanční účast 

MČ 
Přiznaná výša 

dotace 
Přiznaná výše 
grantu v roce 

2015 
Poznámka 

1 TJ Kyje Ústřední topení - tenisový areál TJ Kyje Praha 14 z. s. 293 826 Kč 200 000 Kč 190 000 KČ 195 000 Kč  

2 TJ Slavoj Tesla Hloubětín Rekonstrukce budovy šaten a sociálního zařízení v areálu tenisového oddílu 1 007 228 KČ 151 020 Kč 130 000 KČ 130 000 Kč  

3 JK POČIN Koníci a poníci pro Prahu 14 227 000 Kč 83 000 Kč 40 000 Kč 35 000 Kč  

4 SK Spectrum Praha Dokončení a rozšíření zpevněných ploch v areálu softballového hřiště klubu 526 780 Kč 191 683 Kč 110 000 Kč 110 000 Kč  

5 TJ Sokol Jahodnice Zajištění provozu a údržba prostor pro činnost 384 000 KČ 200 000 Kč 130 000 Kč 130 000 Kč  

 
Alokováno pro D - 600 000 Kč Celkem:                        825 703 Kč       600 000 Kč 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

 
                                                       

I. 
Obecné ustanovení a předmět smlouvy 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č.   
/ZMČ/201… ze dne ………………… o poskytnutí dotace z  rozpočtu MČ Praha 14 v  roce 201… 
v oblasti 2 na sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podporu Zdravé MČ – MA21,  a 
podporu činnosti tělovýchovných zařízení ve výši a za podmínek dále uvedených v této 
smlouvě.  
 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha poskytovatelem příjemci 
v souladu s výše citovaným usnesením. 
 

II. 
Poskytovatel a příjemce dotace 

                    
1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je: 
                                                                                                               
   Městská část Praha 14,   IČ: 00231312 
   se sídlem:    Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9 – Černý Most 
   zastoupená    Bc. Radkem Vondrou, starostou MČ Praha 14  
   Bankovní spojení:   PPF banka, a. s., Praha 6  
   Číslo účtu:                               9800050998/6000 
 
   (dále jen „poskytovatel“) 
 
a 

 
2. Příjemce dotace je: 
    
   ………………………………………………….,  IČ: ………………………………………………. 
   se sídlem:      ……………………………………………………... 
   zast.:              ……………………………………………………… 
   DIČ:               ……………………………………………………… 
   Právní forma:     ………………………………………………………             
   Vedena u městského soudu v Praze pod spisovou značkou ……………………………. 
   Bankovní spojení:     ……………………………………………………… 
   Číslo účtu:     ……………………………………………………… 

(dále jen „příjemce“) 
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III. 

Účel a doba využití dotace 

3.1 Účelem dotace je podpoření projektu 
„………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………“ 
a doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, je rok 201…. 

3.2 Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedeném v odst. 3. 1. tohoto článku. Peněžní 
prostředky nesmí být použity k jinému účelu a mohou být použity pouze za podmínek 
uvedených v této smlouvě, ve smyslu projektu příjemce a dalších údajů obsažených v žádosti 
o poskytnutí dotace v podoblasti ……………………………………………….. pro rok 201…, včetně jejich 
příloh ze dne …………………… čj. …………………. 

IV. 

Výše dotace a způsob jejího vyplacení a využití 

4.1 Výše dotace činí ……………… Kč (slovy ………………………………………..tisíc korun českých) a 
tyto peněžní prostředky budou poskytnuty bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele, 
uvedeného v záhlaví této smlouvy, na účet příjemce uvedený tamtéž, jako dotace pod 
variabilním symbolem ……………………………… Ve výjimečných, závažně odůvodněných 
případech mohou být peněžní prostředky vyplaceny příjemci v hotovosti v pokladně Úřadu 
MČ Praha 14, v termínu do 7 pracovních dnů po opatření smlouvy doložkou dle § 43 zákona 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2 Příjemce peněžní částku uvedenou v odst. 4.1 tohoto článku přijímá a to včetně 
schváleného využití dotace.   

Příjemce se zavazuje zrealizovat projekt ve schváleném rozsahu a kvalitě.  

Příjemce může z dotace krýt náklady projektu až do výše 100 %. 

Z poskytnuté dotace nelze hradit náklady na pořízení kuponů do mobilních telefonů a na 
úhradu mezd zaměstnanců, vyjma: 

o mzdy terénního/sociálního pracovníka, pracujícího s osobami 
ohroženými sociálním vyloučením (např. Romové, děti a mládež, 
cizinci a migranti), vč. zákonných odvodů na sociální a zdravotní 
pojištění za zaměstnance 

o odměn správcům (kustodům) veřejně přístupných 
tělovýchovných zařízení, odměn osobních asistentů seniorů a 
zdravotně postižených, vč. zákonných odvodů na sociální a 
zdravotní pojištění za zaměstnance 

o odměn koordinátorů, pracovníků nízkoprahových klubů a 
podobných zařízení, kteří zajišťují osobně volnočasové aktivity 
pro děti a mládež, a osob s podobným zařazením, vč. zákonných 
odvodů na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance 
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Příjemce dotace je povinen v rámci publicity projektu uvést, že projekt je finančně podpořen 
z rozpočtu MČ Praha 14 s uvedením loga MČ Praha 14.  

V. 

Finanční vypořádání dotace 

5.1 Příjemce dotace je povinen peněžní prostředky přidělené na rok 201…  řádně vyúčtovat 
k 31. 12. 201… na předepsaném formuláři, dostupném na internetových stránkách 
www.praha14.cz, a zaslat jej v písemné formě Úřadu MČ Praha 14, Odboru Kanceláře 
starosty Oddělení strategického plánování a komunikace a v elektronické podobě na email 
dotace2@praha14.cz obojí v termínu do 31. 1. 201…; nevyčerpané peněžní prostředky je 
příjemce povinen vrátit neprodleně a bez zbytečných odkladů na účet MČ Praha 14 
uvedený v záhlaví této smlouvy, nejpozději v termínu do 31. 12. 201….  

5.2 Poskytnutou dotaci, popř. její poměrnou část, se zavazuje její příjemce vrátit zpět 
poskytovateli v případě: 

a) nevyužití schválené a poskytnuté dotace, popřípadě její poměrné části, 
b) nedodržení účelu, podmínek a závazků stanovených poskytovatelem dotace 

v této smlouvě, 
c) že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo 

nepravdivé, 
d) že dotace byla čerpána v rozporu se zvláštními právními předpisy, 
e) nebudou-li řádně vyplněny požadované informace formuláře vyúčtování či 

požadované přílohy, včetně řádně doložených prvotních účetních dokladů. 
 

Ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, není tímto odstavcem dotčeno. 

5.3 V případech, kdy je dotace poskytnuta příjemci za účelem, při jehož naplnění dojde ke 
zhodnocení majetku poskytovatele, ke kterému má příjemce dočasné užívací právo (např. 
nájemní smlouvu), příjemci v souvislosti s takovým zhodnocením majetku poskytovatele 
dotace nevznikají vůči poskytovateli žádné majetkové nároky na jakoukoliv formu 
majetkového vypořádání, zejména mu nevzniká nárok požadovat úhradu technického 
zhodnocení poskytovatelova majetku či nárok na vydání bezdůvodného obohacení. S touto 
skutečností je příjemce výslovně obeznámen a souhlasí s ní.  

5.4 Příjemce odpovídá za hospodárné použití peněžních prostředků v souladu s účely, pro 
které byly poskytnuty. Příjemce je povinen účtovat čerpání přidělených peněžních 
prostředků odděleně na samostatných analytických účtech nákladů nebo vést poskytnutou 
dotaci odděleně podle jednotlivých služeb v účetní evidenci, popř. vést samostatný peněžní 
deník pro přidělenou dotaci a vést účetnictví řádně v souladu se zvláštním právním 
předpisem. 

5.5 Příjemce je povinen poskytnuté peněžní prostředky vrátit poskytovateli na jeho účet, 
uvedený v záhlaví této smlouvy, v případě odstoupení od naplnění účelu dotace, např. 
poskytování služby, a to neprodleně a bez zbytečných odkladů, nejpozději v termínu do 30 
kalendářních dnů, které uplynou od vzniku této skutečnosti, ne však později než k datu pro 
odevzdání vyúčtování stanoveného ve smlouvě. 

5.6 V případě porušení odst. 5. 2. písm. a) - e) tohoto článku je příjemce povinen poskytnuté 
peněžní prostředky vrátit poskytovateli na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy neprodleně a 
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bez zbytečných odkladů, v případech uvedených pod písm a) nejpozději v termínu uvedeném 
v čl. 5.1. této smlouvy, v ostatních případech nejpozději v termínu do 30 kalendářních dnů, 
které uplynou od doručení písemné výzvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo na uložení 
smluvní pokuty za porušení povinností jmenovitě uvedených v odst. 5. 2. písm. a) - e) tohoto 
článku ve výši 10 % poskytnuté peněžní částky, kterou je příjemce povinen uhradit ve lhůtě 
nejpozději do 30 kalendářních dnů, které uplynou od doručení písemné výzvy poskytovatele 
adresované příjemci. 

Ustanovení § 22 zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, není těmito odstavci dotčeno. 

5.7 Příjemce je povinen v případě svého zániku, sloučení nebo jiné změny tyto skutečnosti 
písemně sdělit do 14 kalendářních dnů od jejich vzniku Odboru Kanceláře starosty Oddělení 
strategického plánování a komunikace Úřadu MČ Praha 14. 

5.8 Zálohová faktura se nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtování. 

VI. 

Ostatní ujednání 

6.1 Příjemce je povinen umožnit MČ Praha 14 průběžnou a následnou kontrolu čerpání 
přidělených peněžních prostředků a na požádání umožnit kontrolu originálních dokladů 
účetních písemností vztahujících se k účtování přidělených peněžních prostředků. 

 

6.2 Využití peněžní podpory z veřejných prostředků podléhá veřejnoprávní kontrole ve 
smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
Poskytovatel je oprávněn provést kontrolu čerpání a využití poskytnuté peněžní částky 
zejména kontrolou v účetnictví příjemce ve smyslu tohoto zákona. 

 

6.3 Poskytovatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případech závažného 
porušení povinností uvedených v čl. V odst. 5.2 písm. a) – e).  

 

VII. 

Náhrada škody 

Příjemce se zavazuje k náhradě škody vzniklé druhé straně v souvislosti s touto smlouvou, 
ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost. 

VIII. 

Ustanovení společná a závěrečná 

7.1 Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Přijetí dotace se dále řídí 



Městská část Praha 14                                                                                                                           čj. :   
 

Strana 5 (celkem 5) 

daňovými předpisy, a to zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7.2 Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v 
 časovém sledu a číslovány. 

7.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES), vedené MČ 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. 

7.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

7.5 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se navzájem považují za doručené, pokud byly 
doručeny poštou, emailem nebo na adresu příslušné smluvní strany. 

7.6 Obě smluvní strany svými podpisy potvrzují respektování závazků vyplývajících z  této 
smlouvy, dále z  Pravidel dotačního programu v oblasti podpory činnosti tělovýchovných 
zařízení a dalších podmínek, zveřejněných při vyhlášení dotačního programu poskytovatele. 

7.7 Poskytovatel zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a její případné 
dodatky ode dne uzavření této smlouvy na webových stránkách Úřadu MČ Praha 14 v části 
„Úřední deska“, umožňující dálkový přístup, do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy nebo 
dodatku. Adresa úřední desky je https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/edeska/. 

7.8 Tato smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů obou smluvních stran a jejich 
určité a svobodné vůle.  

7.9 Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž tři 
obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce. 

7.10 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 

Příloha: Žádost o poskytnutí dotace 

 

 

V Praze dne:……………………… V Praze dne:………………………  

                                                      

 

………………………………… ………………………………… 

 

        poskytovatel                                                                             příjemce 



 

 
 

 

 
Městská část Praha 14 

Rada městské části 
 

U s n e s e n í 
 

30. jednání Rady městské části Praha 14 
konaného dne 22. 2. 2016 

 
č. 109/RMČ/2016 

 
k úpravě vztahů městské části Praha 14 s oprávněnými osobami zapojenými do Státního 

integračního programu v roce 2016 a v letech následujících 
___________________________________________________________________________ 

 

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

 
nutnost úpravy smluvních vztahů s oprávněnými osobami a pronajímateli bytů 
zapojenými do státního integračního programu v souladu s usnesením vlády ČR č. 954 
ze dne 20. listopadu 2015 

 
II. s c h v a l u j e 

 
návrh smluv o úhradě čistého nájemného nebo jeho části dle příloh č. 1-4 - pouze v 
tiskové podobě v rámci státního integračního programu v roce 2016 a v letech 
následujících 
  

III. s o u h l a s í 
 

1. s ukončením dosavadních smluv o úhradě čistého nájemného nebo jeho části 
 2. s uzavřením smluv dle příloh č. 1 - 4 - pouze v tiskové podobě mezi městskou částí 

Praha 14, oprávněnými osobami a pronajímateli v rámci státního integračního 
programu v roce 2016 a v letech následujících 

 
IV. u k l á d á 
 Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 
 
 1.  zajistit ukončení smluv č. 398/2014/OSVZ-oddE/1100, 399/2014/OSVZ-oddE/1100, 

400/2014/OSVZ - oddE/1100,     38Y/2014/OSVZ - oddE/1100,     192/2014/OSVZ 
oddE/1100  

 
 2. zajistit uzavření smluv dle příloh č. 1 - 4 - pouze v tiskové podobě mezi městskou 

částí Praha 14, pronajímateli a oprávněnými osobami v rámci státního integračního 
programu 

T: 21. 3. 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:   OSVZ, OŘEŠ, OPKČ 

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 110/RMČ/2016 
 

k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 63/RMČ/2016                    
ze dne 8. 2. 2016 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. r e v o k u j e 
 

usnesení Rady městské části Praha 14 č.63/RMČ/2016 ze dne 8. 2. 2016 k řešení bytové 
situace občanů městské části Praha 14, tj. přidělením bytu o velikosti 1 + 0 do podnájmu 
v domě č. p. 25 ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou od 1. 3. 2016 do 31. 5. 2016  

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

informovat SP Černý Most a podnájemce o revokaci usnesení č. 63/RMČ/2016 ze dne    
8. 2. 2016 

 
T: 29. 2. 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:   OSVZ, SP Černý Most s. r. o. 

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 111/RMČ/2016 
 

k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2599/39, k. ú. Kyje                    
k umístění směrové tabule 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. r e v o k u j e 
 

usnesení č. 23/RMČ/2015 v odst. II  pro pozemek parc. č. 2599/39, k. ú. Kyje 
  

II. s o u h l a s í  
 

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2599/39, k. ú. Kyje 
se spol. Lipnická realitní s.r.o., se sídlem Peluškova 1398, Praha 9, k umístění směrové 
tabule 

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

 
zajistit uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2599/39, 
k. ú. Kyje se spol. Lipnická realitní s.r.o. 
                                  

T: 29. 2. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 



 

 
 

 

Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM, OŘEŠ 

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 112/RMČ/2016 
 

k odejmutí vodní plochy mezi ulicemi Borská a Jordánská ze svěřené správy                 
MČ Praha 14 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s odejmutím vodní plochy na pozemku parc. č. 1719/3, k. ú. Kyje, o výměře 1961 m2                     
ze svěřené správy městské části Praha 14 

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

 
zajistit předložení návrhu na odnětí vodní plochy na pozemku parc. č. 1719/3, k. ú. 
Kyje, na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
                                 

 
T: 1. 3. 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 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 113/RMČ/2016 
 

 k revokaci usnesení č. 55/ZMČ/2008 ze dne 23. 9. 2008   
___________________________________________________________________________ 

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

s revokací usnesení č. 55/ZMČ/2008 ze dne 23. 9. 2008 v plném rozsahu 
  

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

 
zajistit předložení návrhu na revokaci usnesení č. 55/ZMČ/2008 ze dne 23. 9. 2008                        
na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 

                                 
 

T: 1. 3. 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 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 114/RMČ/2016 
 

k vyhodnocení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby                   
„Poskytování právních služeb“ zadané ve zjednodušeném podlimitním 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 podlimitní veřejné zakázce „Poskytování 
právních služeb“ 
 

II. r o z h o d l a  
 

na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, který 
se umístil první v pořadí, a to: AK Svejkovský, Kabelková a spol., IČ: 26362066, se 
sídlem Kamenická 2378/1, 301 00 Plzeň 
  

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

 
 1. zajistit seznámení uchazečů s výsledkem zadávacího řízení k veřejné zakázce 

„Poskytování právních služeb“ 
 

 2. zajistit v souladu § 82 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření smlouvy k podlimitní veřejné zakázce „Poskytování 
právních služeb“ s vybraným uchazečem 

                                
T: 31. 3. 2016 

 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce 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 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 115/RMČ/2016 
 

k vyhodnocení zadávacího řízení  k  veřejné zakázce na služby „Údržba parkové plochy 
Jahodnice a parku Pilská“ zadané ve zjednodušeném podlimitním 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 podlimitní veřejné zakázce „Údržba parkové 
plochy Jahodnice a parku Pilská“  

 
II. r o z h o d l a  
 

na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, který 
se umístil jako první v pořadí, a to: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,                             
IČ: 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 10200 Praha 10 

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

 
 1. zajistit seznámení uchazečů s výsledkem zadávacího řízení k veřejné zakázce 

„Údržba parkové plochy Jahodnice a parku Pilská“  
 

 
 2. zajistit v souladu § 82 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, uzavření smlouvy k podlimitní veřejné zakázce „Údržba 
parkové plochy Jahodnice a parku Pilská“ s vybraným uchazečem 

                                
T: 31. 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, OPKČ, OŘEŠ  

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 116/RMČ/2016 
 

k  návrhu akčního plánu rozvoje dětských hřišť a sportovišť na období                                  
2016 - 2017 

___________________________________________________________________________ 
 

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

s návrhem akčního plánu rozvoje dětských hřišť a sportovišť na období 2016 – 2017 dle 
přílohy č. 1 – pouze v tiskové podobě   

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

 
předložit akční plán rozvoje dětských hřišť a sportovišť na období 2016 – 2017 na                
6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14   

                                 
 

T: 1. 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 

Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
30. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 22. 2. 2016 
 

č. 117/RMČ/2016 
 

k převzetí účelové komunikace na pozemku parc. č. 1207/1 v k. ú. Kyje do svěřené 
správy MČ Praha 14 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
s převzetím účelové komunikace na pozemku parc. č. 1207/1, k. ú. Kyje do svěřené 
správy nemovitostí MČ Praha 14 

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

 
zajistit sdělení stanoviska Rady MČ Praha 14 žadateli a pověřuje zajistit převzetí                            
i navazující části komunikace a následné předložení na zasedání Zastupitelstva městské 
části Praha 14 

 
T: 30. 6. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 



 

 
 

 

Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 
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