
Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 1. 3. 2016 

 
č. 1/ZMČ/2016 

 
k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

I. z v o l i l o 
 

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

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

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

 
T: 14. 3. 2016 

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



PŘÍLOHA  č. 1 
 
 

 
SEZNAM KANDIDÁTŮ NA FUNKCI PŘÍSEDÍCÍCH 

OBVODNÍHO SOUDU PRO PRAHU 9 
 

 
 
 
 
Ing. Bc. Dana Hetzlová - zaměstnání:       Městská policie hl. m. Prahy, 
                                                                     ředitelka Obvodního ředitelství Praha 14                                           
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost: Mgr. Jiří Kryštof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 1. 3. 2016 

 
č. 2/ZMČ/2016 

 
ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2015 

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2015 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 

 
 

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



 
příloha č. 1 

Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2015 

 

1. V předmětném období se konalo 11 řádných  a 2 mimořádná jednání Rady městské části Praha 14   

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

  

Ing. Ilona Picková -  12 

Mgr. Irena Kolmanová -  12 

Bc. Radek Vondra -  11 

Ing. Břetislav Vodák -  11 

Jiří Zajac -  11 

Ing. Mgr. Lucie Svobodová -  11 

Ing. Petr Hukal -  11 

Josef Kutmon -  10 

Jan Hron -   9 

          

Všechny neúčasti členů rady na jednáních byly řádně omluveny. 
 

3. Rada projednala a přijala usnesení k: 

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

 46     materiálům odboru řízení ekonomiky a školství (OŘEŠ) 

 41 materiálům odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)    

 40 materiálům odboru správy majetku (OSM)  

 37 materiálům odboru investičního (OI)  

 31     materiálům odboru kancelář starosty (KS) 

 17 materiálům odboru právních a kontrolních činností (OPKČ) 

   8  materiálům odboru kancelář tajemníka (KT)   

7 materiálům odboru hospodářské správy (OHS) 

     7 materiálům členů rady 

   4  materiálům odboru dopravy a ochrany prostředí (ODOP)  

   2 materiálům odboru občanskosprávního (OSO) 

  

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

podobě v Kanceláři starosty a v elektronické podobě na webových stránkách radnice www.praha14.cz. 

 

4. Celkový počet přijatých usnesení je 332.  

 
 



5. V průběhu II. pololetí 2015 se rada pravidelně seznamovala s výstupy z komisí rady a výborů  

zastupitelstva  prostřednictvím zápisů z jejich jednání. Tyto podklady standardně použila jako podklad 

pro vlastní rozhodování. Všechny výstupy z jednání komisí rady a výborů zastupitelstva, které 

směřovaly k radě jsou ve formě zápisů k dispozici v Kanceláři starosty. Komise a výbory mají možnost 

umisťovat zápisy z jednání na webu městské části Praha 14. 
 

6.  Ve druhém pololetí roku 2015 nebyly podány žádné podněty občanů formou petice.  

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

 starosta městské části v daném období neuplatnil 

 
8.   Ve druhém pololetí roku 2015 se rada v oblasti územního rozvoje mj. vyjádřila k návrhu změny 
č. Z 2832/00 územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy k oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., 
koncepce „Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy pro období 2016 - 2025“;       
k oznámení dle zákona  č. 100/2001, Sb., o posuzování vlivů  na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ01 – Praha“; k  
podnětu na úpravu hranic funkční využití území mezi kategoriemi LR na PZO pozemků parc. č. 1354/1 
- 30, parc. č. 1358/5,6 a další v k.ú. Hloubětín v zahrádkářské osadě ZO Českého zahrádkářského 
svazu, organizace 55, Kbelská ev. 336; k hromadnému podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. 
Prahy pozemků  v k. ú. Kyje oblasti vymezené ulicemi Branská - Bodláková - Za Černým mostem - 
Lužní z funkční plochy ZMK, PZO/OV-B a plochy PS/OV-B na plochu OB-B; k dokumentaci pro územní 
řízení na umístění stavby „Parkovací dům Černý Most III, P+R“;  k dokumentaci na umístění stavby 
„Bytový dům Herdovská“ na pozemku č. parc.  892/6 a 894/2 kat.území Kyje, ul. Herdovská; k 
dokumentaci na umístění stavby „Bytový dům Lehovec“; k dokumentaci na umístění stavby „Obytná 
lokalita Černý Most“ ; k řešení stanic Hloubětín a Černý Most  metra trasy B v rámci dokumentu 
„veřejný prostor a jeho potenciál u stanic metra“; k rekolaudaci 11 garážových stání v objektu č. 6 
projektu „Park Hloubětín“ na zázemí pro obsluhu parkingu a pro sportovní centrum  se vzorkovnou a 
opravnou kol.  
                                                               
 
V  oblasti sociální rada mj.  předložila zastupitelstvu návrh na přidělení dotací v oblasti „Příspěvek 
na zajištění služby“ a návrh na podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 
2016; dále rada schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 
2016“ v rámci vyhlášeného dotačního řízení hl. m. Prahy „Programy podpory aktivit integrace cizinců 
na území hl. m. Prahy pro rok 2016“ a podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu prevence 
kriminality na rok 2016. 
            
V oblasti školství mj. souhlasila s navýšením  kapacity školní družiny z 90 žáků na 120 žáků od 
školního roku 2015/2016 v Základní škole, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16 a uskutečnila  konkurzní 
řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006.  
 
Dále rada uskutečnila zadávací řízení: 
 
-  k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců 

zařazených   do Úřadu městské části Praha 14 a další související služby “ 
 
- k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Odvodnění areálových zpevněných ploch u 

pavilonu 1. stupně ZŠ Chvaletická“ 
 
- k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Sportovní a volnočasové zařízení Plechárna 

– vnitřní úpravy objektu“ 
 
- k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Projekční práce na rekonstrukci komunikací 

v starých oblasti Kyjí“ 



 
- 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“ 

 
- k veřejné zakázce na dodávky „Vybavení budov ZŠ, MŠ a Úřadu  městské části Praha 14 výpočetní 

technikou“ realizované v zjednodušeném podlimitním řízení 
 
- k veřejné zakázce „Upgrade ICT infrastruktury městské části Praha 14“ realizované v 

zjednodušeném podlimitním řízení  
 
 
Předložila zastupitelstvu Vyhodnocení „10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2014 – 2015“; Zprávu 
o participaci veřejnosti v roce 2015; Zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské 
části Praha 14 v roce 2015; návrh aktualizace „10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2015 – 2016“ 
a návrh Plánu zlepšování MA21 pro rok 2016; návrh na vyhlášení dotačního programu v oblasti 2 - 
sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ – místní Agendy 21 a podpora činnosti 
tělovýchovných zařízení a dotačního programu v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“. Informaci             
o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14                 
za 1. - 3. čtvrtletí roku 2015; 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14                     
na rok 2015; návrh Pravidel rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 
na rok 2016 a návrh rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí roku 2016 a každé další čtvrtletí roku 
2016. Předložila zastupitelstvu zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za  I. pololetí roku 2015; 
návrh na schválení postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného 
městské části Praha 14, znění vzorového návrhu všem oprávněným nájemcům k odkoupení bytové 
jednotky                        a vzorové smlouvy o složení zálohy na budoucí převod vlastnictví bytové 
jednotky a doporučila zastupitelstvu provedení volby přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9. 
 
Dále se rada vyjádřila k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se stanovuje zóna s omezením 
provozu silničních a motorových vozidel na území hl. m. Prahy; k návrhu obecně závazné vyhlášky 
hlavního města Prahy, o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území 
hl.m.Prahy a k návrhu novely Pražských stavebních předpisů.                                                 
Seznámila se s výsledky kontroly výkonu přenesené působnosti městské části  na úseku sociálně - 
právní ochrany dětí a kontroly výkonu státní správy na úseku přestupkové agendy a na úseku 
zdravotnictví. Schválila  plán  zimní údržby místních komunikací na období 1. 11. 2015 - 31. 3. 2016; 
projednala plnění akčního plánu rozvoje dětských hřišť a sportovišť za rok 2015 a  zajistila konání 
farmářských trhů v průběhu roku 2016 
 
 
 
 
9.    K hlavním úkolům na následující období patří: 

 
- zpracování návrhu rozpočtu městské části Praha 14 pro rok 2016 k projednání 

Zastupitelstvem m.č. Praha 14 
 
- odprodej bytů do osobního vlastnictví - projednávání s uživateli vybraných objektů 

 
- příprava investičních záměrů k realizaci v roce 2016 

 
- příprava projektové dokumentace pro provedení stavby „Komunitní centrum Hloubětínská 

55“ 
 

- zpracování projektových žádostí pro výzvy z operačních programů EU s datem podání                    
v I. pololetí 2016 

 
- posouzení návrhu zřízení zón placeného stání na území m.č.Praha 14 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 1. 3. 2016 

 
č. 3/ZMČ/2016 

 
k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

I. b e r e  n a  v ě d o m í    
 
informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14  

 
 
 
 

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



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 1. 3. 2016 

 
č. 4/ZMČ/2016 

 
k poskytování finančního daru osobám pověřeným podepisováním doložek na listinách 
městské části Praha 14 ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění 

pozdějších předpisů a dle čl. 5.8 interního předpisu „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“ 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 

I. s o u h l a s í 
 
s poskytováním finančního daru osobám pověřeným podepisováním doložek na 
listinách městské části Praha 14 podle ust.  § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve 
znění pozdějších předpisů a dle čl. 5.8 interního předpisu „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“, které tuto činnost pro městskou část Praha 
14 aktivně vykonávaly po celý kalendářní rok ve výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 
počínaje rokem 2015 

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

zajistit  vyplacení daru osobám pověřeným podepisováním doložek na listinách městské 
části Praha 14 ve smyslu § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších 
předpisů a dle čl. 5.8 interního předpisu „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“ 

 
T: 9. 4. 2016 

 
 
 
 
 

          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    OPKČ, OŘEŠ, pověření členové ZMČ Praha 14 



PŘÍLOHA č. 1 
 

k usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 
č. 4/ZMČ/2016 ze dne 1. 3. 2016 

 
 
Výše finančního daru, poskytovaného osobám, které jsou na základě usnesení Zastupitelstva 
městské části Praha 14  pověřeny podepisováním doložek podle ust. § 43 zák. č. 131/2000 
Sb., o hl. m. Praze, a  tuto činnost aktivně vykonávaly pro městskou část Praha 14 po celý 
kalendářní rok, se v souladu s čl. 5.8 interního předpisu QI 61-01-15, stanoví na částku 7.500 
Kč za daný kalendářní rok/osoba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 1. 3. 2016 

 
č. 5/ZMČ/2016 

 
k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn 

neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14   
 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

I. s c h v a l u j e 
 
měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 
Praha 14 s účinností od 1. 1. 2016  ve výši dle důvodové zprávy, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení 

II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
  
 zajistit realizaci tohoto usnesení s platností od 1. 1. 2016 

 
 

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



Důvodová zpráva 
 
 

souladu s nařízením vlády č. 352/2015 Sb., ze dne 14. 12. 2015, o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, je stanovena měsíční odměna: 

 

    

        Stávající Nová  
    

Členům RMČ       2.640,-  2.719,- 

Předsedům výborů a komisí     2.433,-  2.506,- 

Členům výborů, komisí, zvláštních orgánů   2.081,-  2.143,- 

Ostatním členům ZMČ     901,-  928,- 

 

 

 

 

Zpracovatel:   Mgr. Dana Davidová  

 

 

 

Datum zpracování:  5. 1. 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 1. 3. 2016 

 
č. 6/ZMČ/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“ 

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

 
nové znění 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“ s účinností od 1. 4. 2016 

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

 
zajistit vydání 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“   

 
T: 1. 4. 2016 

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



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 1. 3. 2016 

 
č. 7/ZMČ/2016 

 
k IV. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2015 

 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  

 
 

 18., 19., 20., 21., 22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 
 

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



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 1. 3. 2016 

 
č. 8/ZMČ/2016 

 
Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2016 

 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2016 dle přílohy č. 1 

 objem příjmů                                                                              270.789,40  tis.  Kč 
   objem výdajů                                                                              314.491,30  tis.  Kč 
   běžné výdaje                                                                               217.687,30  tis.  Kč 
   kapitálové výdaje                                                                          96.804,00  tis.  Kč 
      financování                                                                                    43.701,90  tis.  Kč 
 

 2. návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části               
Praha 14 na rok 2016 dle přílohy č. 2 

 

 3. limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 57.850 tis. Kč 
 

 4. rozpočtový výhled do roku 2021 dle přílohy č. 3 
 

5. zmocnění pro Radu městské části Praha 14:  
 

 a) k provádění rozpočtových opatření u příjmů, u běžných výdajů do výše 5 mil. Kč 
a u kapitálových výdajů do výše 10 mil. Kč  

 

 b) k provádění rozpočtových opatření vyplývajících z poskytnutých účelových 
dotací do rozpočtu MČ Praha 14 ze státního rozpočtu, státních fondů a fondů EU 
nebo z rozpočtu HMP bez omezení 

O těchto úpravách bude Rada městské části Praha 14 vždy informovat Zastupitelstvo 
městské části  Praha 14   

 
 

 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
Na vědomí:    OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace 



v tis. Kč

Text
Schválený rozpočet 

na rok 2015

Návrh rozpočtu na 

rok 2016

Správní poplatky 3 980,00 4 180,00

Místní poplatky 5 620,00 5 740,00

Daň z nemovitých  věcí 23 000,00 25 000,00

Daňové příjmy celkem 32 600,00 34 920,00

v tis. Kč

Text
Schválený rozpočet 

na rok 2015

Návrh rozpočtu na 

rok 2016

Přijaté sankční platby 775,00 705,00

Příjmy z úroků 500,00 500,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 34,00 24,00

Ostatní nedaňové příjmy 500,00 570,00

Splátky půjčených prostředků od obecně 

prospěšných společností a podobných subjektů 0,00 1 750,00

Nedaňové příjmy celkem 1 809,00 3 549,00

v tis. Kč

Schválený rozpočet 

na rok 2015

Návrh rozpočtu na 

rok 2016

Finanční vztah ze státního rozpočtu 26 134,00 26 675,00

Finanční vztah z rozpočtu HMP 127 631,00 138 765,00

Přijaté transfery  celkem 153 765,00 165 440,00

v tis. Kč

Text
Schválený rozpočet 

na rok 2015

Návrh rozpočtu na 

rok 2016

Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti 66 880,40 66 880,40

v tis. Kč

Text
Schválený rozpočet 

na rok 2015

Návrh rozpočtu na 

rok 2016

Daňové příjmy 32 600,00 34 920,00

Nedaňové příjmy 1 809,00 3 549,00

Transfery 153 765,00 165 440,00

Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti 66 880,40 66 880,40

Příjmy celkem 255 054,40 270 789,40

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

                                                 DAŇOVÉ   PŘÍJMY                          Příloha č. 1

NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY

PŘIJATÉ TRANSFERY - finanční vztahy

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI



v tis. Kč

Vnitřní obchod 450,00 450,00 2141

Sběr a svoz komunálních odpadů 500,00 350,00 3722

Denní stacionáře a centra denních služeb 20,00 50,00 4356

Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 30,00 30,00 5269

Činnost místní správy 18 030,00 17 855,00 6171

C E L K E M 19 030,00 18 735,00

v tis. Kč

Vnitřní obchod 20,00 20,00 2141

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3 400,00 3 400,00 3349

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 762,50 796,50 3399

Ostatní tělovýchovná činnost 150,00 154,00 3419

Využití volného času dětí a mládeže 6,00 6,00 3421

Ostatní zájmová činnost 56,00 11,00 3429

Ostatní činnosti ve zdravotnictví 10,00 13,00 3599

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 400,00 400,00 3639

Chráněné části přírody 20,00 20,00 3742

Ekologická výchova a osvěta 21,00 90,00 3792

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5,00 8,00 4342

Dotace MČ - Oblast 2 - kultura a umělecká činnost 0,00 200,00 3319

Dotace MČ - Oblast 2 - podpora činnosti tělovýchovných zařízení 0,00 600,00 3419

Činnost místní správy 1 387,50 1 295,50 6171

C E L K E M 6 238,00 7 814,00

02 - Kancelář starosty

Schválený 

rozpočet na 

rok 2015

Dotace MČ - Oblast 2 - sport, tělovýchova, volný čas a podpora Zdravé 

MČ - místní Agenda  21

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený 

rozpočet na 

rok 2015

01 - Odbor hospodářské správy ODD. §

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2016

ODD. §

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2016

0,00 800,00 3419



v tis. Kč

Základní školy - primární prevence na ZŠ 200,00 200,00 3113

Využití volného času dětí a mládeže 10,00 10,00 3421

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 650,00 650,00 3541

Ostatní činnost ve zdravotnictví 310,00 310,00 3599

Pohřebnictví - sociální pohřby 50,00 50,00 3632

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1,00 1,00 4324

Ostatní sociální péče a  pomoc dětem a mládeži 10,00 10,00 4329

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 40,00 40,00 4342

Osobní  asistence, pečov. služba a podpora samostat.  bydlení 2 800,00 2 800,00 4351

Denní stacionáře a centra denních služeb 400,00 450,00 4356

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 30,00 30,00 4359

Raná péče a sociálně  aktivizační služby pro rodiny s dětmi 300,00 300,00 4371

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - návratná finanční výpomoc 0,00 500,00 4375

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 40,00 40,00 4379

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 60,00 60,00 4399

Činnost místní správy - nespecifikované rezervy 250,00 250,00 6171

Dotace MČ - Oblast 1 - Sociální a návazné služby 0,00 1 924,00 6171

Dotace MČ - Oblast 1 - Příspěvek na zajištění služby 0,00 400,00 6171

C E L K E M 5 151,00 9 275,00

v tis. Kč

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2016

Granty - MČ - podpora sportovních a volnočas.  aktivit a MA 21 600,00 0,00 6171

Granty - MČ - podpora kultury a umění 200,00 0,00 6171

Granty - MČ pro oblast sociálních a návazných služeb 2 000,00 0,00 6171

Granty - MČ pro oblast příspěvku na zajištění služby 300,00 0,00 6171

Granty - MČ pro oblast podpory provozu a údržby sportovišť 600,00 0,00 6171

Činnost místní správy - nespecifikované rezervy 700,00 700,00 6171

Činnost místní správy - služby pošt 800,00 760,00 6171

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 90,00 130,00 6310

C E L K E M 5 290,00 1 590,00

ODD. §

ODD. §

Schválený 

rozpočet na 

rok 2015

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2016

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2015

03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Osobní  asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného   

bydlení - návratná finanční  výpomoc 0,00 900,00 4351

Denní stacionáře a centra denních služeb - návratná finanční výpomoc
0,00 350,00 4356



v tis. Kč

Mateřské školy 270,00 350,00 3111

Základní školy  200,00 330,00 3113

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 544,80 334,80 3639

C E L K E M 1 014,80 1 014,80

v tis. Kč

MŠ Bobkova 2 501,00 2 235,00 3111

MŠ Gen. Janouška 1 051,80 855,30 3111

MŠ Šebelova 1 976,40 1 899,50 3111

MŠ Vybíralova 968 1 676,70 1 579,80 3111

MŠ Chvaletická 1 551,00 1 770,50 3111

MŠ Kostlivého 1 138,00 1 184,70 3111

MŠ Paculova 1 242,20 1 243,60 3111

MŠ Štolmířská 1 071,00 911,00 3111

MŠ Vybíralova 967 915,90 893,80 3111

MŠ Zelenečská 1 675,80 1 716,40 3111

ZŠ Hloubětínská 4 329,50 4 009,50 3113

ZŠ Chvaletická 5 096,00 5 059,60 3113

ZŠ Gen. Janouška 6 525,70 5 545,10 3113

ZŠ Bří Venclíků 3 770,20 3 734,10 3113

ZŠ Vybíralova 6 369,00 5 948,60 3113

ZŠ Šimanovská 3 074,00 3 197,00 3113

MŠ ostatní 774,00 767,00 3111

ZŠ ostatní 644,30 623,00 3113

ZŠ - rezerva 375,00 200,00 3113

MŠ - rezerva 376,10 200,00 3111

C E L K E M 46 133,60 43 573,50

v tis. Kč

Činnost místní správy 8 227,40 8 227,40 6171

C E L K E M 8 227,40 8 227,40

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství

07 - Kancelář tajemníka - oddělení informačních technologií 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2015

ODD. §

Schválený 

rozpočet na 

rok 2015

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2016

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2016

ODD. §

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2016

05 - Odbor investiční

Schválený 

rozpočet na 

rok 2015

ODD. §



v tis. Kč

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 200,00 180,00 3639

Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního  rozvoje 100,00 80,00 3699

C E L K E M    300,00 260,00

v  tis. Kč

Činnost místní správy 270,00 270,00 6171

C E L K E M 270,00 270,00

v tis. Kč
v tis. Kč

Silnice 3 600,00 3 600,00 2212

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 350,00 2 350,00 2219

Ostatní záležitosti v silniční dopravě 850,00 850,00 2229

Využití volného času dětí a mládeže 800,00 750,00 3421

Monitoring ochrany ovzduší 110,00 110,00 3716

Sběr a svoz komunálních odpadů 1 450,00 1 760,00 3722

Ochrana druhů a stanovišť 5,00 5,00 3741

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 15 000,00 17 300,00 3745

Činnost místní správy 15,00 15,00 6171

C E L K E M 24 180,00 26 740,00

ODD. §

Schválený 

rozpočet na 

rok 2015

ODD. §

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2016

Schválený 

rozpočet na 

rok 2015

09 - Odbor právních a kontrolních činností  

08 - Odbor výstavby 

10 - Odbor dopravy a ochrany prostředí

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2016

Schválený 

rozpočet na 

rok 2015

ODD. §

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2016



v tis. Kč

Ostat. záležitosti kultury, církví a sdělov. prostředků (MATRIKA) 26,00 26,00 3399

Zastupitelstva obcí - mzdové náklady 6 230,00 6 422,80 6112

Činnost místní správy - mzdové náklady - zaměstnanci 81 935,00 83 443,00 6171

Činnost místní správy - školení, vzdělávání 800,00 800,00 6171

Činnost místní správy -  nákup služeb, zdravotní  prohlídky 150,00 590,00 6171

Činnost místní správy - Czech Point 60,00 55,00 6171

Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní platy - paušály 50,00 50,00 6409

C E L K E M 89 251,00 91 386,80

v tis. Kč

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 570,00 414,80 3639

Činnost místní správy 10,00 6,00 6171

C E L K E M 580,00 420,80

v tis. Kč

Zájmová činnost v kultuře (Mzdy,OON) 4 292,00 4 253,00 3392

Zájmová činnost v kultuře (provoz) 3 908,00 4 127,00 3392

C E L K E M 8 200,00 8 380,00

ODD. §

Schválený 

rozpočet na 

rok 2015

Schválený 

rozpočet na 

rok 2015

14 - Odbor správy majetku

Schválený 

rozpočet na 

rok 2015

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2016

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2016

11 - Kancelář tajemníka 

ODD. §

21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní ODD. §

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2016



Odbor investiční

DPS Bojčenkova - projektová dokumentace 1 000,00 2 000,00 4356

Komunitní centrum Hloubětínská - projektová dokumentace 2 000,00 3 000,00 3699

Park Pilská II. etapa - projektová dokumentace + výstavba kavárny 0,00 6 000,00 3429

Sportovní volnočasové zařízení Plechárna - vnitřní úpravy 1 700,00 3 200,00 3429

Komunitní centrum Kardašovská - projektová dokumentace 0,00 600,00 3699

Činnost místní správy-budova úřadu čp. 1072 - rekonstrukce výtahu 0,00 1 200,00 6171

Zateplení a rekonstrukce  domu v ul. Vlčkova-projektová dokumentace 0,00 500,00 3699

Cyklostezky/cyklotrasy 500,00 0,00 2219

Revitalizace vnitrobloku Mochovská - projektová dokumentace 0,00 1 500,00 3699

Revitalizace vnitrobloku Šebelova - projektová dokumentace 0,00 1 200,00 3699

Broumarská - projektová dokumentace 0,00 500,00 3639

Rekonstrukce a stavba chodníku (ul. Za Rokytkou + Hodějovská + pás 

pro cyklisty) - projektová dokumentace 0,00 500,00 2219

Komunikace pro chodce a cyklisty v k.ú.Kyje (ul. Broumarská, 

Dobrovolného) - projektová dokumentace 0,00 400,00 2219

Rekonstrukce komunikací - spolu s PSV vodovodní řad Metujská, 

Vajgarská 7 000,00 0,00 2212

Komunikace k Rokytce - projektová dokumentace 500,00 0,00 2212

Komunikace Za Školou - projektová dokumentace 500,00 0,00 2212

Komunikace Za Rokytkou - projektová dokumentace 500,00 0,00 2212

Komunikace Oborská - projektová dokumentace 0,00 150,00 2219

Komunikace Staré Kyje - projektová dokumentace 0,00 700,00 2219

Rekonstrukce a stavba chodníků (ul.Tálinská, Lednická, K Rokytce) -

projektová dokumentace 0,00 500,00 2219

Točna Hostavice 0,00 3 500,00 2219

MŠ Paculova - energetická úspora 7 500,00 0,00 3111

MŠ Vybíralova 967,968,969-energetická úspora+ZTI (dva objekty) 27 000,00 0,00 3111

ZŠ Chvaletická (Rochovská) - energetická úspora 3 500,00 0,00 3113

MŠ Jahodnice 2 000,00 0,00 3111

Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ MČ Praha 14 0,00 28 800,00 3111

Výstavba tělocvičny ZŠ Šimanovská - projektová dokumentace 0,00 1 500,00 3113

ZŠ Hloubětínská - (rekonstrukce střechy tělocvičny a kuchyňky) 0,00 2 000,00 3113

ZŠ Šimanovská - (rekonstrukce střechy) 0,00 5 014,00 3113

MŠ Paculova - (rekonstrukce jídelny) 0,00 4 000,00 3111

MŠ Sadská (rekonstrukce zahrady) 0,00 1 600,00 3111

Projektová příprava na školách 0,00 4 870,00 3113

Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova - navýšení kapacity 

kuchyně v MŠ Vybíralova 0,00 4 000,00 3111

Spoluúčasti MČ Praha 14 na akcích ZŠ a MŠ 0,00 4 400,00 3111

Park Pilská - Hostavice 22 000,00 0,00 3429

Snížení energetické náročnosti-Plechárna-dofinancování 4 800,00 0,00 3429

Rezerva kapitálových výdajů OI 1 700,00 2 000,00 6171
Odbor dopravy a ochrany prostředí

Dětské hřiště Jamská - projektová dokumentace 0,00 700,00 3421

Park Jahodnice - projektová dokumentace 0,00 500,00 3429

Revitalizace Centrálního parku Černý Most - projektová dokumentace 0,00 750,00 3745

Revitalizace svahů Kardašovská - projektová dokumentace 0,00 1 200,00 3745

Revitalizace - vyčištění pozemku nad "Bílým koněm" 0,00 2 000,00 3745

Revitalizace břehu Kyjského rybníka 0,00 1 000,00 3745

Parkourové hřiště Kpt. Stránského - k. ú. Černý Most 0,00 2 500,00 3429

Zvýšený bezbariérový přechod pro pěší v ul. Lednická - projektová 

dokumentace 0,00 50,00 2219

KT-OIT

Rekonstrukce  1/4 kabeláže v objektech ÚMČ P14 (2. etapa) 0,00 250,00 6171

Aktivní prvky (obměna 1/2 počtu) v objektech ÚMČ P14  (2.etapa) 0,00 550,00 6171

Obnova vybavení serverovny do objektu ÚMČ P14 (2. etapa) 0,00 1 100,00 6171

Mobilní aplikace pro občany  MČ Praha 14 0,00 700,00 6171

Upgrade GINIS 0,00 950,00 6171

Upgrade systému Datacentrum - implementace modulů 0,00 350,00 6171

Licence Microsoft Datacentre Server - 2 ks 0,00 270,00 6171
Licence na úložiště a zálohování 0,00 300,00 6171

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 82 200,00 96 804,00

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2016

ODD. §

Schválený 

rozpočet na 

rok 2015

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč



v tis. Kč

01 - Odbor hospodářské správy 19 030,00 18 735,00

02 - Kancelář starosty 6 238,00 7 814,00

03 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 5 151,00 9 275,00

04 - Odbor řízení ekonomiky a školství 5 290,00 1 590,00

05 - Odbor investiční 1 014,80 1 014,80

06 - Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství 46 133,60 43 573,50

07 - Kancelář tajemníka - oddělení informačních technologií 8 227,40 8 227,40

08 - Odbor výstavby 300,00 260,00

09 - Odbor právních a kontrolních činností 270,00 270,00

10 - Odbor dopravy a ochrany  prostředí 24 180,00 26 740,00

11 - Kancelář tajemníka 89 251,00 91 386,80

14 - Odbor správy majetku 580,00 420,80

21 - Příspěvková organizace Praha 14 kulturní 8 200,00 8 380,00

BĚŽNÉ VÝDAJE 213 865,80 217 687,30

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 82 200,00 96 804,00

VÝDAJE CELKEM 296 065,80 314 491,30

v tis. Kč

Fond zaměstnavatele -4 050,00 -4 050,00

Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech - ZBÚ 10 500,00 0,00

Zapojení FRR 34 561,40 47 751,90

FINANCOVÁNÍ CELKEM 41 011,40 43 701,90

PŘÍJMY CELKEM 255 054,40 270 789,40

VÝDAJE BĚŽNÉ 213 865,80 217 687,30

VÝDAJE KAPITÁLOVÉ 82 200,00 96 804,00

VÝDAJE CELKEM 296 065,80 314 491,30

FINANCOVÁNÍ 41 011,40 43 701,90

FINANCOVÁNÍ

TEXT

Schválený 

rozpočet na 

rok 2015

REKAPITULACE VÝDAJŮ

TEXT

Schválený 

rozpočet na 

rok 2015

Schválený 

rozpočet na 

rok 2015

TEXT

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2016

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2016

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2016





Příloha č. 3     

Rozpočtový výhled MČ Praha 14 do roku 2021
v tis. Kč

Název položky Skut. 2011/* Skut.2012/* Skut.2013/* Skut.2014*/
Oček.skut.

2015 RV 2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021

Daňové příjmy - třída 1 42 839,35 30 725,32 33 083,96 35 262,39 33 986,33 34 900,00 34 900,00 34 900,00 34 900,00 34 900,00
Nedaňové příjmy - třída 2 7 612,33 8 826,40 2 332,62 4 742,80 4 994,74 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
Kapitálové příjmy  - třída 3 400,00 850,00 2 575,00 2 325,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vlastní příjmy  50 851,68 40 401,72 37 991,58 42 330,19 39 481,07 38 400,00 38 400,00 38 400,00 38 400,00 38 400,00

Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4 258 902,05 237 268,01 220 345,98 231 664,32 245 068,04 178 765,00 178 765,00 178 765,00 178 765,00 178 765,00                       
z toho ve SR:  FVz z rozpočtu  vlastního HMP 112 704,00 123 903,00 120 295,00 117 976,00 127 631,00 127 631,00 127 631,00 127 631,00 127 631,00 127 631,00
                         příspěvek na výkon státní správy 31 820,00 31 957,00 26 350,00 26 246,00 26 134,00 26 134,00 26 134,00 26 134,00 26 134,00 26 134,00
Transfery ze zahraničí 0,00 0,00 0,00 937,15 840,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatní transfery 12 185,35 12 976,89 48 700,98 21 053,72 24 422,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Převody z vlastních fondů hospodářské  činnosti 102 192,70 94 384,90 25 000,00 66 388,60 66 880,40 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Příjmy celkem 411 946,43 372 054,63 283 337,56 340 383,11 351 429,51 242 165,00 242 165,00 242 165,00 242 165,00 242 165,00

Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 312 409,17 221 585,42 226 966,12 231 431,85 223 092,90 215 000,00 215 000,00 215 000,00 215 000,00 215 000,00
Kapitálové výdaje - třída 6 81 729,30 101 554,65 65 886,79 114 957,62 86 510,08 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Výdaje celkem 394 138,47 323 140,07 292 852,91 346 389,47 309 602,98 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00

Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek) 17 807,96 48 914,56 -9 515,35 -6 006,36 41 826,53 2 165,00 2 165,00 2 165,00 2 165,00 2 165,00
Financování položka 8115 -17 807,96 -48 914,56 9 515,35 6 006,36 -41 826,53 -2 165,00 -2 165,00 -2 165,00 -2 165,00 -2 165,00

Úhrada dlouhodobých fin.závazků - pol.8xx4
                            z toho: půjčky (úvěry)
                                                                  -pol.5347 270,35
ostatní dlouhod.fin. závazky (naturální plnění) 7 754,28 16 326,65 13 452,84 10 570,78

Tvorba rezervy na dluhovou službu /**

*/ údaje ze sestavy bilance k 31. 12. daného roku/sloupec skutečnost
**/ vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 1. 3. 2016 

 
č. 9/ZMČ/2016 

 
k I. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2016 

 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  

 
 

 úpravu rozpočtu městské části Praha 14 v období rozpočtového provizoria  roku 2016 
 

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



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 1. 3. 2016 

 
č. 10/ZMČ/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 

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

 
 1.  přidělení dotací v podoblastech 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  

 
 2.  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 Zastupitelstva městské části Praha 14 ze dne 8. 12. 
2015 č. 55/ZMČ/2015, o schválení znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace v oblasti 2 – sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ 
– místní Agendy 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení (příloha č. 4) 
                                                                                                                                    

II. u k l á d á                                                                                                                                                          
Radě městské části Praha 14 
 
1. informovat žadatele o výsledcích dotačního programu 

T: 31. 3. 2016 
 

2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli 
T: 15. 4. 2016 

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

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 1. 3. 2016 

 
č. 11/ZMČ/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 zároveň schválení nového znění zřizovací listiny MŠ Vybíralova 968 

 

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

 

 1.  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.  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.  nové znění 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                                                                                                                                                          
Radě městské části Praha 14 

  

 1. zajistit právní úkony vedoucí:                                                                                                                                                                                                                                                 
 a.  k ukončení činnosti příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 – Černý 

Most, Vybíralova 967, IČ: 70921105 
 

   b.  ke sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, 
Vybíralova 967, IČ: 70921105 a Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, 
Vybíralova 968, IČ: 70884480 

 

 2. zajistit vydání  zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - 
Černý Most Vybíralova 968, IČ: 70884480 

T: 31. 7. 2016    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    OŘEŠ, OPKČ, MŠ Vybíralova 967 a MŠ Vybíralova 968 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 1. 3. 2016 

 
č. 12/ZMČ/2016 

 

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

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

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

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

 
zajistit informování představitelů TJ Kyje o rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 14 

                                 
 

T: 15. 3. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 1. 3. 2016 

 
č. 13/ZMČ/2016 

 

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

___________________________________________________________________________ 
 

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

odejmutí 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 
         Radě městské části Praha 14 

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

                                 
 

T: 15. 3. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 1. 3. 2016 

 
č. 14/ZMČ/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 
__________________________________________________________________________________ 
 
Zastupitelstvo 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 
 
  

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



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 1. 3. 2016 

 
č. 15/ZMČ/2016 

 

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

 
Zastupitelstvo 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    
 
  

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



                                                                                                                                    Příloha č. 1 
  

 
Zpráva o plnění akčního plánu koncepce 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, prosinec 2015 

 

 



Zhodnocení Akčního plánu Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť 2015 
Akční plán rozvoje dětských hřišť 2015 a sportovišť stanovuje tyto priority: 
 
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 kategorii 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 pružinových 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 P14 Kulturní. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Městská část Praha 14 

 
Zastupitelstvo městské části 

 
U s n e s e n í 

 
6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

konaného dne 1. 3. 2016 
 

č. 16/ZMČ/2016 
 

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

___________________________________________________________________________ 

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

akční plán rozvoje dětských hřišť a sportovišť na období 2016 – 2017 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě      
 
  

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



 
Městská část Praha 14 

 
Zastupitelstvo městské části 

 
U s n e s e n í 

 
6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

konaného dne 1. 3. 2016 
 

č. 17/ZMČ/2016 
 

 ke zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2015 a k plánu 
kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14  na rok 2016 

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2015 

 
II. s c h v a l u j e 

 
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ  Praha 14 na rok 2016 

 
III. u k l á d á 
 Ing. Michalovi Vrbovi, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 
 

zajistit plnění plánu kontrolní činnosti KV ZMČ Praha 14 na rok 2016 
 

T: v průběhu roku 2016 
 

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



Na vědomí:  Kontrolní výbor ZMČ Praha 14 
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