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Z á p i s 
 

z 1. ustavujícího  zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne  
27. 11. 2014  

od 16.00 hod. v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

 
 
Přítomni:             31 - dle prezenční listiny 
 
Ověřovatelé:         Miroslav Šubrt, Jiří Zajac 
 
Zapisovatelka:      Kateřina Hladíková 
 
 
1. Zahájení 
 
Tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Lisý zahájil 1. ustavující zasedání 
Zastupitelstva městské části Praha 14 pro volební období 2014 – 2018, na kterém 
přivítal: 
 
 - nové členy Zastupitelstva 
 
 - zaměstnance Úřadu městské části Praha 14 
 

- a všechny další přítomné hosty. 
 
Ing. Luděk Lisý oznámil, že dle ust. § 61 zákona o hl.m.Praze předsedá ustavujícímu zasedání 
stávající starosta městské části Praha 14  a to do doby zvolení starosty , příp. zástupce starosty 
městské části.  
 
Předsednictví  se ujal Bc. Radek Vondra. - stávající starosta.  
 
Konstatoval, že  zastupitelstvo bylo řádně svoláno, dle prezence jsou přítomni všichni  
členové zastupitelstva, takže zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 
Dále seznámil nové členy Zastupitelstva městské části Praha 14 se systémem elektronického 
hlasování. 
 
Poté určil zapisovatelku zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva - Kateřina Hladíková - 
Kancelář starosty.  
 
2. Slib členů Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
Předsedající - stávající starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra převzal závěsný 
znak a přečetl slib.Členové zastupitelstva byli jednotlivě vyzváni ke složení slibu a jeho 
stvrzení podpisem.  Svůj slib člena zastupitelstva na závěr složil starosta Bc. Vondra před 
druhou nejstarší členkou zastupitelstva MUDr. Kateřinou Pavlíčkovou (zákon o hl.m.Praze  
§ 50 odst.3 ). 
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Dále Bc. Vondra vyzval členy Zastupitelstva městské části Praha 14  ke schválení programu  
zasedání: 
 
1. Zahájení 
 
2. Složení slibu člena zastupitelstva  
 
3. Návrh na program ustavujícího zasedání Zastupitelstva  městské části Praha 14  
 
4. Volba ověřovatelů zápisu  
 
5. Volba návrhového  a  volebního  výboru  
 
6. Návrh na schválení Jednacího a Volebního řádu pro 1. ustavující  zasedání Zastupitelstva 
    městské části Praha 14  
 
7. Rozhodnutí o počtu zástupců starosty a členů rady  
 
8. Rozhodnutí o počtu uvolněných členů zastupitelstva  
 
9. Rozhodnutí o způsobu volby  
 
10. Volba starosty  
 
11. Volba zástupců starosty  
 
12. Volba členů rady 
 
13. Návrh na zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14  
 
14. Rozhodnutí o způsobu volby  
 
15. Návrh na jmenování předsedů výborů, členů výborů a tajemníků výborů  
 
16. Návrh k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14  k přijímání prohlášení o 
       uzavření manželství v souladu s ustanovením § 658 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
       zákoníku   
 
17. Návrh k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 podepisováním doložek na 
      listinách městské části Praha 14, které osvědčují právní úkony vyplývající z ustanovení  
      § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze ve znění pozdějších předpisů   
 
18. Návrh na stanovení  výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn 
        neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
19. Návrh na stanovení paušální odměny pro náhradu výdělku neuvolněným členům 
        zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném 
        obdobném poměru pro období  do 31. 12. 2015  
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20. Návrh – Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 
      2015 
 
21. Návrh k žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2015 
 
22. Diskuse 
 
23. Závěr 
 
Poté dal  předsedající - dosavadní starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra  hlasovat 
o celém programu zasedání.  
 
Hlasování:  
pro:              31 
proti:             0  
zdržel se:      0       Tento návrh byl přijat.  
 
Návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byl schválen. 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.71/ZMČ/2014 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 program ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
4. Volba ověřovatelů zápisu  
Poté  předsedající - starosta městské části Praha 14 Bc. Vondra  navrhl, aby ověřovateli tohoto 
zápisu se stali : pan Miroslav Šubrt a pan  Jiří Zajac.    
 
Hlasování:  
pro:              31 
proti:            0  
zdržel se:      0       Tento návrh byl přijat.  
 

   Ověřovatelé zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli 
   schváleni. 

 
5. Volba návrhového a volebního výboru 
Předsedající - starosta Bc. Vondra vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhového 
a volebního výboru. Tajemnicí návrhového a volebního výboru navrhl paní Mgr. Evu 
Štětinovou, pracovnici právního oddělení.  
 
Navrženi byli:  
 
MUDr. Jan Kaufman  
paní Aneta Hejrovská  
pan Jaroslav Jenšík  
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Hlasování:  
pro:              31 
proti:            0  
zdržel se:      0       Tento návrh byl přijat.  
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.72/ZMČ/2014 
 
I. z v o l i l o 

 
  návrhový a volební výbor Zastupitelstva městské části Praha 14 ve složení: 
 
  předseda: MUDr. Jan Kaufman     
 
  členové: Jaroslav Jenšík     

   Aneta Hejrovská 
   
         tajemník: Mgr. Eva Štětinová 
            
6. Návrh na schválení Jednacího a Volebního řádu pro 1. ustavující zasedání 
    Zastupitelstva  městské části Praha 14  
Předsedající starosta Bc. Vondra navrhl doplnění Volebního řádu  a to,  aby byl volen 
konkrétně první zástupce, druhý zástupce, třetí zástupce, nikoliv 3 zástupci starosty .  
Dále navrhl doplnění Jednacího řádu a to v čl. 3 veřejné hlasování odst. 4, poslední věta, 
která zní: „Veřejné hlasování je prováděno elektronicky, v případě jeho nefunkčnosti  
zdvižením ruky.“  
S tímto návrhem členové zastupitelstva souhlasili, proto předsedající přistoupil k následnému 
hlasování:  
 
Hlasování:  
pro:              31 
proti:            0  
zdržel se:      0       Tento návrh byl přijat.  
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.73/ZMČ/2014 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 znění Jednacího a Volebního řádu pro 1. ustavující zasedání Zastupitelstva městské  

části Praha 14          
    

7. Rozhodnutí o počtu zástupců starosty a členů rady  
Předsedající starosta Bc. Vondra poté požádal členy zastupitelstva o návrhy na počet  
zástupců starosty a dalších členů rady.  Členové zastupitelstva se následně shodli na 
předneseném početním návrhu.   
 
Hlasování o počtu zástupců starosty  a členů rady: 
pro:                        31 
proti:                      0 
zdržel se:                0    Tento návrh byl přijat. 
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Předsedající starosta Bc. Radek Vondra  zkonstatoval, že počet zástupců starosty a členů rady 
byl schválen. 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.74/ZMČ/2014 
 
I. s t a n o v u j e 

 
- počet  zástupců starosty na 3 - s pořadím   
 
- počet členů Rady městské části Praha 14 na 9 členů      

         
8. Rozhodnutí o počtu uvolněných členů zastupitelstva  
V rámci tohoto bodu navrhl předsedající starosta Bc. Radek Vondra 6 uvolněných členů 
zastupitelstva.  
 
Hlasování:  
pro:              24 
proti:             0  
zdržel se:      7       Tento návrh byl přijat.  
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.75/ZMČ/2014 

 
I. s t a n o v u j e 

 
v souladu s ust. § 89, odst. 1, písm. b) zákona o hl. m. Praze počet uvolněných členů 
Zastupitelstva městské části Praha 14 na 6 členů      
            

9. + 10. Volba starosty  
Předsedající starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra předal slovo předsedovi 
návrhového a volebního výboru MUDr. Janu Kaufmanovi.     
Volbu starosty, zástupců starosty a členů rady dále řídil předseda návrhového a volebního 
výboru MUDr. Jan Kaufman. 
 
Předseda výboru MUDr.Jan Kaufman vyzval členy zastupitelstva, aby zvolili způsob volby 
hlasování – veřejná, tajná.  
Stávající starosta Bc. Vondra poté navrhl, aby volba proběhla veřejně. Z řad členů 
zastupitelstva nikdo jiný další návrh nevznesl, proto dal předseda návrhového a volebního 
výboru MUDr. Jan Kaufman hlasovat o  návrhu  Bc. Vondry – veřejné hlasování.  
 
Hlasování: 
pro:              31 
proti:            0  
zdržel se:      0        Tento návrh byl přijat. 
 
Dále předseda výboru MUDr. Jan Kaufman přistoupil k volbě starosty.  
Vyzval členy zastupitelstva, aby přednesli své návrhy.  
Navržen byl panem Janem Hronem  za Top 09 Bc. Radek Vondra. Jiný návrh na starostu z řad 
členů zastupitelstva nebyl předložen.  
Předseda výboru MUDr. Jan Kaufman vyzval  kandidáta, aby se vyjádřil, zda kandidaturu 
přijímá.  
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Bc. Radek Vondra kandidaturu přijal a poté vystoupil s krátkým proslovem.  
 
Poté dal předseda výboru MUDr. Jan Kaufman hlasovat o navrženém kandidátovi Bc. Radku 
Vondrovi.   
 
Hlasování:  
pro:              18 
proti:            13  
zdržel se:      0        Tento návrh byl přijat. 
 
Starostou městské části Praha 14 byl zvolen Bc. Radek Vondra.  
 
11. Volba zástupců starosty  
Předseda návrhového a  volebního výboru MUDr. Jan Kaufman požádal o  návrhy na  
zástupce starosty.   
 
Starosta Bc. Radek Vondra navrhl tyto kandidáty:  
 

1. zástupce starosty - Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
2. zástupce starosty – Jiří Zajac 
3. zástupce starosty  - Ing. Ilona Picková  

 
Předseda návrhového a  volebního výboru MUDr. Jan Kaufman  vyzval navržené členy 
zastupitelstva, aby se ke své kandidatuře vyjádřili. Navržení členové tak učinili. Poté předseda 
návrhového a volebního výboru MUDr. Jan Kaufman navrhl, aby o návrhu na jednotlivé 
zástupce starosty bylo hlasováno dohromady. Členové zastupitelstva s tímto návrhem 
souhlasili.  
 
Sloučené hlasování o návrhu na zástupce starosty:                               
pro:              25 
proti:            2  
zdržel se:      4     Tento návrh byl přijat.    
 
Hlasování o volbě vybraných zástupců starosty  
pro:              18 
proti:             0  
zdržel se:      13        Tento návrh byl přijat. 
 
Zástupci starosty  městské části Praha 14 byli zvoleni.  
 
1. zástupce starosty - Ing. Mgr. Lucie Svobodová – oblast školství, rozpočet 
2. zástupce starosty – Jiří Zajac – oblast majetku  
3. zástupce starosty  - Ing. Ilona Picková – oblast dopravy a životního prostředí  
 
12. Volba členů rady 
Předseda návrhového a volebního výboru  MUDr. Jan Kaufman dále vyzval členy 
zastupitelstva k předložení návrhů na uvolněné  a neuvolněné členy rady. 
Starosta Bc. Vondra poté navrhl Mgr. Irenu Kolmanovou,  Ing. Břetislava Vodáka – uvolněná 
funkce, dále pak členy zastupitelstva pana Jana Hrona, pana Josefa Kutmona a Ing. Petra 
Hukala jako členy rady – neuvolněná funkce.  
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Předseda výboru vyzval kandidáty, aby se vyjádřili, zda kandidaturu přijímají. Po vyjádření 
jednotlivých kandidátů k jejich kandidatuře dal předseda výboru MUDr. Jan Kaufman 
hlasovat. 
  
Sloučené hlasování o volbě členů rady : 
pro:              27 
proti:            2  
zdržel se:      2        Tento návrh byl přijat. 
 
Hlasování o volbě členů rady – uvolněná a neuvolněná funkce : 
 pro:              18 
proti:             6  
zdržel se:      7        Tento návrh byl přijat. 
 
Na závěr dal předseda výboru MUDr. Jan Kaufman hlasovat o celkovém složení rady- 
starosta, zástupci starosty, uvolnění členové rady a neuvolnění členové rady :   
 
Hlasování: 
pro:              20 
proti:            0  
zdržel se:      11        Tento návrh byl přijat. 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.76/ZMČ/2014 
 
I. z v o l i l o 

 
 Radu městské části Praha 14 ve složení: 
 
 

      starosta Bc. Radek Vondra  
  uvolněná funkce      
  
 1. zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
 uvolněná funkce 
 
 2. zástupce starosty Jiří Zajac 
 uvolněná funkce 
 
 3. zástupkyně starosty Ing. Ilona Picková 
 uvolněná funkce 
 
 členka rady Mgr. Irena Kolmanová 
  uvolněná funkce 
 
 člen rady Ing. Břetislav Vodák 
  uvolněná funkce 
 
 člen rady Jan Hron 
  neuvolněná funkce 
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         člen rady Josef Kutmon 
  neuvolněná funkce 
 
 člen rady Ing. Petr Hukal 
  neuvolněná funkce 
 
Následně předseda návrhového a volebního výboru MUDr. Jan Kaufman předal slovo nově 
zvolenému starostovi Bc. Radku Vondrovi, který vyzval členy zastupitelstva ke krátké 
přestávce, během které usedli nově zvolení členové rady na svá místa.    
 
13. Ustavení výborů zastupitelstva  
Po přestávce starosta Bc. Vondra informoval o povinnosti (ust. §100 odst. (2)  ZHMP) zřídit 
výbor finanční a kontrolní s tím, že počet členů bude stanoven na 7 a 5. 
Zároveň dále oznámil, že může být podán návrh na zřízení dalších výborů zastupitelstva. 
 
Člen zastupitelstva Ing. Miroslav Froněk navrhl zřídit výbor územního rozvoje a plánování 
s počtem členů 7. 
 
Starosta Bc.Vondra přistoupil ke hlasování o návrhu na zřízení finančního a kontrolního 
výboru:  
 
Hlasování: 
pro:              31 
proti:            0  
zdržel se:      0        Tento návrh byl přijat. 
 
Poté dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu Ing. Froňka – zřízení výboru pro 
územní rozvoj s počtem členů 7. 
 
Hlasování: 
pro:              16 
proti:            6  
zdržel se:      9        Tento návrh byl přijat. 
 
Starosta Bc. Vondra po tomto hlasování na podnět z řad členů zastupitelstva vyhlásil krátkou 
přestávku. Po této přestávce starosta Bc. Vondra členům zastupitelstva sdělil, že během 
uplynulé přestávky obdržel od některých členů zastupitelstva stížnost na proběhlé hlasování o 
zřízení výboru pro územní rozvoj. Předal slovo předsedovi návrhového a volebního výboru 
MUDr. Janu Kaufmanovi, který členům zastupitelstva sdělil, že na základě podnětů, které 
obdržel návrhový a volební výbor, by mělo být poslední hlasování prohlášeno za zmatečné. 
K tomuto návrhu se následně vyjádřil člen zastupitelstva Mgr. Tománek, který toto hlasování 
za zmatečné nepovažoval.    
 
Předseda návrhového a volebního výboru MUDr. Jan Kaufman navrhl, aby členové 
zastupitelstva hlasovali o návrhu prohlásit hlasování č. 15 za zmatečné. Členové zastupitelstva 
přistoupili ke hlasování.  
 
Hlasování: 
pro:              19 
proti:            12  
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zdržel se:      0        Tento návrh byl přijat. 
 
Dále předseda návrhového a volebního výboru MUDr. Jan Kaufman vyzval Ing. Froňka, jako 
navrhovatele zřízení dalšího výboru, aby přesně formuloval návrh usnesení na zřízení tohoto 
výboru. Ing. Froněk přednesl návrh usnesení: „Zastupitelstvo městské části Praha 14 
schvaluje zřízení nového výboru pro územní rozvoj a plánování s počtem členů 7.“ 
 
Hlasování: 
pro:              14 
proti:            7  
zdržel se:      10         
 
Tento návrh nebyl přijat. 
 
Starosta Bc. Vondra poté navrhl, aby o složení finančního a kontrolního výboru bylo 
hlasováno veřejnou volbou 
 
Hlasování: 
pro:              31 
proti:            0  
zdržel se:      0        Tento návrh byl přijat. 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.77/ZMČ/2014 
 
I. z ř i z u j e 
 

          na volební období 2014 - 2018 výbory Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
 - výbor finanční s počtem členů 7 
  
 - výbor kontrolní s počtem členů 5 
 
Dále starosta Bc. Vondra přednesl návrh na jmenování konkrétních členů finančního a 
kontrolního výboru. 
 
        předseda finančního výboru: Ing. Jiří Klíma, MBA 
 
 členové finančního výboru: Mgr. Ondřej Dolínek 
  Josef Kutmon 
  Ing. Vratislav Štěpař, CSc. 
  Tomáš Velík, MBA 
  Ing. Vojtěch Šebek 
  Mgr. Vladimír Tománek 
 
 tajemník finančního  výboru: Ing. Milan  Šprysl 
 
 
 předseda kontrolního výboru: Ing. Michal Vrba  
 
 členové kontrolního výboru: Viktor Šíma 
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  Mgr. Jaroslav Humpolec 
  Jan Przybyla   
  PhDr. Zuzana Jelenová 
 
 tajemník kontrolního výboru: Mgr. Eva Štětinová  
 
O tomto návrhu dal poté starosta Bc. Vondra hlasovat:  
 
Hlasování: 
pro:              31 
proti:            0  
zdržel se:      0        Tento návrh byl přijat. 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.78/ZMČ/2014 
 
I. j m e n u j e 
 
 předsedu finančního výboru: Ing. Jiří Klíma, MBA 
 
 členy finančního výboru: Mgr. Ondřej Dolínek 
  Josef Kutmon 
  Ing. Vratislav Štěpař, CSc. 
  Tomáš Velík, MBA 
  Ing. Vojtěch Šebek 
  Mgr. Vladimír Tománek 
 
 tajemníka finančního  výboru: Ing. Milan  Šprysl 
   
II. j m e n u j e 
 
 předsedu kontrolního výboru: Ing. Michal Vrba  
 
 členy kontrolního výboru: Viktor Šíma 
  Mgr. Jaroslav Humpolec 
  Jan Przybyla   
  PhDr. Zuzana Jelenová 
 
 tajemníka kontrolního výboru: Mgr. Eva Štětinová  
  
III. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

informovat předsedu, členy a tajemníky finančního a kontrolního výboru o jmenování 
do funkcí                                                                                          T: 28. 11. 2014 

 
16. Návrh k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14  k přijímání 
        prohlášení o uzavření manželství v souladu s ustanovením § 658 zákona č. 89/2012 
       Sb., občanského zákoníku   
Tento materiál uvedl starosta Bc. Vondra, který také navrhl jednotlivé kandidáty na 
oddávající z řad členů zastupitelstva: MUDr. Jana Kaufmana, Mgr. Irenu Kolmanovou, 
Ing. Břetislava Vodáka, Josefa Kutmona a  Soňu Tománkovou.  
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O tomto návrhu dal poté starosta Bc. Vondra hlasovat. 
 
Hlasování: 
pro:              31 
proti:            0  
zdržel se:      0        Tento návrh byl přijat. 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.79/ZMČ/2014 
 
I. p o v ě ř u j e 
 
 MUDr. Jana Kaufmana 
  
 Mgr. Irenu Kolmanovou 
 
 Ing. Břetislava Vodáka 
 
 Josefa Kutmona 
  
 Soňu Tománkovou  
 

členy Zastupitelstva městské části Praha 14  přijímáním prohlášení o uzavření 
manželství v souladu s ustanovením  § 658  zákona  č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku  

 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 
 realizovat výše uvedené rozhodnutí                                                                T: průběžně 
  
17. Návrh k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 podepisováním 
       doložek na listinách městské části Praha 14, které osvědčují právní úkony 
       vyplývající z ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze ve znění 
       pozdějších předpisů   
Tento materiál uvedl starosta Bc. Vondra, který také navrhl jednotlivé kandidáty k pověření 
podepisováním doložek: MUDr. Jana Kaufmana, Hanu Muhrovou,, MUDr. Kateřinu 
Pavlíčkovou, Ing. Petra Hukala. 
 
O tomto návrhu dal poté starosta Bc. Vondra hlasovat. 
 
Hlasování: 
pro:              22 
proti:            0  
zdržel se:      9        Tento návrh byl přijat. 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.80/ZMČ/2014 
 
I. p o v ě ř u j e 
 
 MUDr. Jana Kaufmana 
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 Hanu Muhrovou 
 

 MUDr. Kateřinu Pavlíčkovou 
 

 Ing. Petra Hukala 
 

členy Zastupitelstva městské části Praha 14 podepisováním doložek na listinách městské 
části Praha 14, které osvědčují právní úkony vyplývající z ustanovení § 43 zákona          
č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů 

 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 
 realizovat výše uvedené rozhodnutí                                                                T: průběžně 
 
18. Návrh na stanovení  výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn 
        neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 
Tento materiál uvedl starosta Bc. Vondra. V diskusi k materiálu nikdo nevystoupil, proto 
starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém návrhu. 
 
Hlasování: 
pro:              29 
proti:            1  
zdržel se:      1        Tento návrh byl přijat. 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.81/ZMČ/2014 
 
I. s c h v a l u j e 
 

měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 
Praha 14 s platností od 12. 10. 2014 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 12. 10. 2014                       T: 9. 12. 2014 
 
19. Návrh na stanovení paušální odměny pro náhradu výdělku neuvolněným členům 
        zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo 
        v jiném   obdobném poměru pro období  do 31. 12. 2015  
Tento materiál uvedl starosta Bc. Vondra. V diskusi  vystoupil člen zastupitelstva Ing. Froněk 
s návrhem, aby navrhovaná částka byla zveřejněna i v usnesení. S tímto návrhem členové 
zastupitelstva souhlasili. Starosta Bc. Vondra poté přistoupil ke hlasování o předloženém 
návrhu s úpravou znění usnesení.   
 
Hlasování: 
pro:              30 
proti:            0  
zdržel se:      1        Tento návrh byl přijat. 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.82/ZMČ/2014 
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I. s t a n o v u j e 
 

paušální částku pro náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 
Praha 14, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru pro období                      
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ve výši 300 Kč/hod. 

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

zabezpečovat vyplácení náhrady výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské 
části Praha 14, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru      T: průběžně 

 
20. Návrh – Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na 
      rok  2015 
Tento materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  
V diskusi k finančním prostředkům městské části vystoupil s dotazy člen zastupitelstva Ing. 
Vrba. Dotazy následně zodpověděla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová. Poté starosta 
Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém návrhu. 
 
Hlasování: 
pro:              31 
proti:            0  
zdržel se:      0        Tento návrh byl přijat. 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.83/ZMČ/2014 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části    

Praha 14 na rok 2015 dle přílohy č. 1 
 
 2. návrh rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí roku 2015 a každé další čtvrtletí roku 

2015 dle přílohy č. 2 
 
 3. poskytnutí přechodné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného 

kříže Praha 9 ve výši 900.000 Kč, občanskému sdružení Neposeda ve výši               
350.000 Kč a neziskové organizaci Jahoda ve výši 300.000 Kč na úhradu provozních 
výdajů, která bude ve všech případech městské části Praha 14 vrácena v průběhu 
roku 2015 

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

1. zabezpečit realizaci tohoto usnesení 
 
 2. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh rozpočtu po schválení státního 

rozpočtu 
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21. Návrh k žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2015 
Tento materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  
V diskusi z řad členů zastupitelstva nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat 
o předloženém návrhu. 
 
Hlasování: 
pro:              30 
proti:            1  
zdržel se:      0        Tento návrh byl přijat. 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.84/ZMČ/2014 
 
I. s c h v a l u j e 
 

1. podání žádosti o dotaci ve výši 450.000 Kč do programu Podpora terénní práce pro 
rok 2015 vyhlášeného Úřadem vlády ČR 

 
 2. závazek finanční spoluúčasti z rozpočtu městské části ve výši 225.491 Kč 

                    T: 31. 12. 2014 
22.+ 23. Diskuse, Závěr 
 
Vzhledem k tomu, že v následné diskusi nikdo nevystoupil, poděkoval starosta Bc. Radek 
Vondra všem členům zastupitelstva a toto zasedání ukončil.   
 
 
Ověřovatelé:   
                                   …………………………….. 
        Miroslav Šubrt 
 

 
……………………………. 

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