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ZÁPIS 
 

z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 10. 3.  2015  
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9 

_________________________________________________________________________ 
 

Přítomni:     30  - dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     Miroslav Šubrt  
                        
Neomluveni:  
 
Ověřovatelé:    Jitka Krátká, Josef Kutmon 
 
Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková 
 
1. Z a h á j e n í 
 
Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 15. 00 hod 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 
14, na kterém přivítal: 

- členy Zastupitelstva 
- zaměstnance Úřadu městské části Praha 14 
- a všechny další přítomné hosty 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, dle prezence je přítomna 
nadpoloviční většina členů, takže zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 
Dále starosta Bc. Vondra oznámil členům zastupitelstva, že zápis z ustavujícího zasedání 
zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty.  
 
Poté starosta  Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto 
zasedání. 
 
Navrženi byli:      Jitka Krátká, Josef Kutmon 
 
Hlasování : 
 
pro:                          26 
proti:                         0 
zdržel se:                  1 
nepřítomni:              4 
 
Ověřovatelé zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni. 
 
Starosta Bc. Vondra následně přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva  a dále navrhl, 
aby materiál  „Rozpočet městské části Praha  14 na rok 2015“ byl projednán před materiály 
číslo 13 a 14. S tímto návrhem členové zastupitelstva souhlasili.    
 
Dále vystoupil člen zastupitelstva Ing. Froněk s návrhem na zařazení bodu č. 22A -  Návrh na 
využití pozemků parc.č. 79/1, 79/4, 80/1, 81/1 k.ú. Kyje pro rekreaci občanů Prahy 14.  
Starosta Bc. Vondra  se k tomuto návrhu následně vyjádřil – na červnové zasedání 
zastupitelstva bude připraven materiál, který se využití navrhovaných pozemků bude týkat, 
v současné době se s vlastníky pozemků jedná.  O vzneseném protinávrhu  Ing. Froňka dal 
poté starosta Bc. Vondra hlasovat. 
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Hlasování : 
 
pro:                          11 
proti:                        8 
zdržel se:                 10 
nepřítomni:              2 
 
Tento návrh nebyl přijat. 
 
Poté dal starosta Bc. Vondra hlasovat o původně předloženém návrhu programu.  
 
  Návrh  programu:  
 

1. Zahájení   a  volba  návrhového a volebního výboru  
 
2. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2014 
 
3. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
4. Návrh k pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 14 k přijímání prohlášení o 
     uzavření manželství v souladu s ustanovením § 658 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
     zákoník  
 
5. Návrh k instrukci „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“ 
 
6. Návrh na odprodej bytové jednotky v objektu č.p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9  
 
7. Návrh na souhlas s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky s vítězem výběrového 
     řízení v objektu polikliniky č.p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 
 
8. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na plochu pro výstavbu mateřské školy 
     a smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky s nově vybudovanými komunikacemi a 
     zelení v jižní části Hostavic 
 
9. Návrh ke zprávě o plnění akčního plánu dětských hřišť sportovišť za rok 2014 
 
10. Návrh k aktualizaci Akčního plánu rozvoje dětských hřišť a sportovišť na rok 2015 
 
11. Návrh k místní Agendě 21 
 
12. Návrh k podání dodatku žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2015 
 
13. Návrh k návrhu na přidělení dotací v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“ a „Oblast 1 – 
       sociální a návazné služby“  

 
14. Návrh na přidělení dotací organizacím žádajícím ve více podoblastech oblasti 2 – sportovní, 
       kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ – MA 21 a podpora činnosti 
       tělovýchovných jednot v roce 2015  
 
15. Návrh – Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2015 
 
16. Návrh – IV. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2014 
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17. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské 
      části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2014 
 
18. Návrh k vydání nových zřizovacích  pro základní školy zřízené městskou částí Praha 14 
 
19. Návrh k vydání nových zřizovacích listin pro mateřské školy zřízené městskou částí  
      Praha 14 
 
20. Návrh k vydání nové zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci Praha 14 kulturní 
       zřízenou městskou částí Praha 14 
 
21. Návrh ke Stanovám akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. 

 
22. Návrh k odsouhlasení Plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské 
      části Praha 14 v roce 2015   
 
23. Návrhy, připomínky, interpelace 

 
24. Závěr 

                                                                               
Hlasování:  
pro:                      29 
proti:                     0 
zdržel se:              0 
nepřítomen:          2  
 
Tento návrh byl přijat.  

 
   Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14  byl schválen. 

 
1. Volba návrhového a volebního výboru 
Starosta Bc. Radek Vondra vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhového a 
volebního výboru. Tajemnicí návrhového a volebního výboru navrhl paní Mgr. Evu 
Štětinovou, pracovnici  OPKČ. 
 
Navrženi byli:  Ing. Petr Hukal, Pavel Mašek, Tomáš Novotný   
 
Hlasování:   
pro:                    28         
proti:                  0 
zdržel se:            1 
nepřítomen:        2 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni. 
 
Starosta  Bc. Vondra  poté požádal členy návrhového a volebního výboru, aby si přesedli ke 
stolu k paní  Mgr. Štětinové a zvolili si ze svého středu  předsedu. 
Předsedou návrhového a volebního výboru byl zvolen pan Pavel Mašek.  
 
Dále starosta Bc. Vondra přistoupil k projednávání  jednotlivých bodů programu. 
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2. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2014 
 Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo 
 nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
 
 Hlasování:   
     
 pro:                       29 
 proti:                     0 
 zdržel se:              1 
 nepřítomen:          1 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 1/ZMČ/2015 

 
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 2014 
 

3. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
 Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen 
 zastupitelstva Ing. Froněk, který vznesl dotazy k několika úkolům uvedených v materiálu.  
 
2/ZMČ/2013    -  Nadace -  informace poskytla Mgr. Koplíková 
26/ZMČ/2013  -  Nový územní plán - informace poskytla Ing. Lebedová 
8/ZMČ/2014    -  Zpráva o činnosti Strategického týmu  - zodpověděl starosta Bc. Vondra 
31/ZMČ/2014 -   Kustodi na hřištích - zodpověděla Ing. Mgr. Svobodová 
56/ZMČ/2014  -  Nabytí pozemků - zodpověděl Ing. Vodák  
57/ZMČ/2014  -  Předání pozemku  - zodpověděl Ing. Vodák  
 
Po zodpovězení vznesených dotazů  se nikdo další  do diskuse nepřihlásil, proto dal starosta  
Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
 
Hlasování:   
  
pro:                       28 
proti:                      0 
zdržel se:               2 
nepřítomen:           1 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                               svým usn.č. 2/ZMČ/2015 
 
I.  b e r e  n a  v ě d o m í    

 
  informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14  
 

4. Návrh k pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 14 k přijímání prohlášení o 
     uzavření manželství v souladu s ustanovením § 658 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
     zákoník  
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. Dotazy, které následně 
v diskusi vznesla členka zastupitelstva paní Tománková a Ing. Vrba a které se týkaly počtu 
oddávajících ve srovnání s předchozími lety zodpověděl starosta Bc. Vondra. Poté dal starosta 
Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
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Hlasování:   
 
pro:                       23 
proti:                      6 
zdržel se:               1 
nepřítomen:           1 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                               svým usn.č. 3/ZMČ/2015 
 
I. p o v ě ř u j e 

 
      p. Pavla Maška, člena Zastupitelstva městské části Praha 14 přijímáním prohlášení                  
      o uzavření manželství v souladu  s ustanovením § 658 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
      zákoník                                                                      
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 
 realizovat výše uvedené rozhodnutí                                                             T: 11. 3. 2015 
 

5. Návrh k instrukci „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“ 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi starosta Bc. 
Vondra následně zodpověděl dotazy, které se týkaly počtu členů v komisích a způsobu 
odměňování. Mgr. Tománek ve svém příspěvku zmínil navýšení finančních prostředků spojené 
s vyšším počtem členů v komisích a dále upozornil, že nebylo vyhověno návrhu hnutí ANO na 
možnost jmenování člena do bytové komise. Starosta Bc. Vondra na závěr shrnul činnost  
komisí  a  výběr členů. Poté dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.     
 
Hlasování:   
 
pro:                         23 
proti:                        0 
zdržel se:                 7 
nepřítomen:             1 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                               svým usn.č. 4/ZMČ/2015 
 
I. s c h v a l u j e 

 
znění instrukce „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“                                                                                                                                           

 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 
 zajistit vydání instrukce                                                                                T: 31. 3. 2015 
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6. Návrh na odprodej bytové jednotky v objektu č.p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9  
 Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo      
 nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
 
  Hlasování:   
   
   pro:                         30 

proti:                        0 
zdržel se:                  0 
nepřítomen:              1 
 
Tento návrh byl přijat.  

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 5/ZMČ/2015 
 
I. s c h v a l u j e 

 
smlouvu o převodu vlastnictví jednotky v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 dle 
přílohy č. 1 
                                                                                                                                           

II. p o v ě ř u j e 
 Radu městské části Praha 14 
 

zajistit nezbytné kroky vedoucí k odprodeji jednotky v objektu č. p. 994, ul. Kpt. 
Stránského, Praha 9 do vlastnictví Společenství pro dům Kpt. Stránského 993 a 994 

                                          T: průběžně 
 

7. Návrh na souhlas s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky s vítězem výběrového 
     řízení v objektu polikliniky č.p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 
 Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi člen 
zastupitelstva Ing. Med poskytl ostatním členům zastupitelstva informace o vybraném nájemci, 
které vedly k tomu, že členové zastupitelstva Ing. Froněk a Mgr. Tománek navrhli tento 
materiál stáhnout z programu jednání. Předkladatel materiálu zástupce starosty pan Zajac 
doplnil informace ohledně výběrového řízení a dále navrhl v návaznosti na předchozí námitky 
doplnění termínu v předloženém návrhu smlouvy o postoupení pohledávky. Dále v diskusi 
zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová podala právní komentář, ve kterém vysvětlila proces 
úhrady pohledávky před podpisem smlouvy. S takto podaným vysvětlením členové 
zastupitelstva souhlasili. Starosta Bc. Vondra dal poté hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
 
Hlasování:   
 
pro:                           27 
proti:                         1 
zdržel se:                  2 
nepřítomen:              1 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                               svým usn.č. 6/ZMČ/2015 
 
I. s c h v a l u j e 

 
uzavření smlouvy o postoupení pohledávky s vítězem výběrového řízení v objektu 
polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení                                                                                                                

                                                                                                                                                         T: 31. 3. 2015 
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8. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na plochu pro výstavbu mateřské 
     školy a smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky s nově vybudovanými 
     komunikacemi a  zelení v jižní části Hostavic 
 Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac a Ing. Mezenská doplnila 
informace a vysvětlila uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci. V diskusi poté vystoupil 
člen zastupitelstva Ing. Adámek, který vznesl námitky k výstavbě mateřské školy a  k návrhu na 
uzavření smluv se společností UNIMEX GROUP. K těmto námitkám se poté vyjádřila  
Ing. Mezenská a starosta Bc. Vondra, kteří vysvětlili dojednání a podmínky v navrhovaných 
smlouvách. Člen zastupitelstva Ing. Vrba a Ing. Mgr. Svobodová následně diskutovali o 
demografické studii pro mateřské školy, navýšení kapacity v mateřských školách a o finančních 
prostředcích, které městská část může získat od MŠMT. Členka zastupitelstva paní Tománková 
dále vznesla dotaz k přípravě návrhu na koncepci školství na městské části Praha 14. 
Zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová, která má v gesci školství tento dotaz zodpověděla – 
koncepci městská část nepřipravuje vzhledem k tomu, že je dána od MŠMT. Na závěr diskuse k 
tomuto materiálu člen zastupitelstva Ing. Froněk seznámil ostatní členy zastupitelstva 
s průběhem dřívějších jednání se společností UNIMEX GROUP. Poté starosta Bc. Vondra 
přistoupil ke hlasování o předložených návrzích usnesení.         
 
Hlasování:   
 
pro:                           23 
proti:                         6 
zdržel se:                   1 
nepřítomen:               1 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                              svým usn.č. 7/ZMČ/2015 
 
I. s c h v a l u j e 

 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 877/8, 
k. ú. Hostavice, o výměře cca 3 000 m2, se společností UNIMEX GROUP, uzavřený 
investiční fond, a. s., se sídlem Václavské nám 815/53, Praha 1, za cenu 800 Kč 
bez DPH                                                                                                                                           

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

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 877/8, 
k. ú. Hostavice, o výměře cca 3 000 m2, se společností UNIMEX GROUP, uzavřený 
investiční fond, a. s.                                                                                      T: 31. 3. 2015 

 
   Hlasování:   
     
    pro:                           22 
    proti:                         5 
    zdržel se:                   3 
    nepřítomen:              1 
 
    Tento návrh byl přijat.  

 
     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č. 8/ZMČ/2015 
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I. s c h v a l u j e 

 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 877/6, orná půda, 
o výměře 19.064 m2, parc. č. 877/12, orná půda, o výměře 1.939 m2, parc. č. 877/16, 
orná půda, o výměře 4.592 m2 a parc. č. 877/25, orná půda, o výměře 4.740 m2, vše             
v k. ú. Hostavice, včetně komunikací, dopravního značení, mobiliáře a sadových úprav, 
se společností UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s., se sídlem Václavské 
nám 815/53, Praha 1, za cenu 3 200 Kč bez DPH                                                                                                                                           

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

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 877/6, orná 
půda, o výměře 19.064 m2, parc. č. 877/12, orná půda, o výměře 1.939 m2,                            
parc. č. 877/16, orná půda, o výměře 4.592 m2 a parc. č. 877/25, orná půda, o výměře 
4.740 m2, vše v k. ú. Hostavice, včetně komunikací, dopravního značení, mobiliáře               
a sadových úprav, se společností UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s. 

                          T: 31. 3. 2015 
 

9. Návrh ke zprávě o plnění akčního plánu dětských hřišť sportovišť za rok 2014 
 Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Ilona Picková. V diskusi nikdo 
 nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
 
 Hlasování:   
  
 pro:                          28 
 proti:                        0 
 zdržel se:                 2 
 nepřítomen:             1 
 
 Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                             svým usn.č. 9/ZMČ/2015 

 
  I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
     zprávu o plnění akčního plánu dětských hřišť a sportovišť za rok 2014 
 

10. Návrh k aktualizaci Akčního plánu rozvoje dětských hřišť a sportovišť na rok 2015 
 Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Ilona Picková.  
 V diskusi vystoupila členka zastupitelstva paní Tománková, která vznesla návrh na 
 spolupodílení se na vývoji Akčního plánu. Ing. Picková vzala tento návrh na vědomí. Dále 
 v diskusi již nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování  o 
 předloženém návrhu usnesení. 
  
 Hlasování:     
 
  pro:                         29 
  proti:                        0 
  zdržel se:                 1 
  nepřítomen:             1 
 
  Tento návrh byl přijat.  
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 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č. 10/ZMČ/2015 
  
 I. s c h v a l u j e 

 
aktualizaci Akčního plánu rozvoje dětských hřišť a sportovišť na rok 2015 

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

1. realizovat jednotlivé aktivity podle schváleného Akčního plánu rozvoje dětských 
hřišť a sportovišť na rok 2015 

 
2. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 zprávu o plnění Akčního plánu 

rozvoje dětských hřišť a sportovišť na rok 2015                                   T: 31. 12. 2015 
 

11. Návrh k místní Agendě 21 
 Materiál uvedla uvolněná radní  městské části Praha 14  Mgr. Irena Kolmanová.  
 V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu 
 usnesení.  
 
Hlasování:   
   
pro:                          30 
proti:                         0 
zdržel se:                   0 
nepřítomen:               1 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 11/ZMČ/2015 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
1. Akční plán zlepšování MA21 pro rok 2015 
2. Vyhodnocení Komunitního plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2014 – 2015 dle 

přílohy č. 2 tohoto usnesení 
3. Zprávu o participaci veřejnosti v roce 2014 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 
4. Zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 

v roce 2014  
5. Výroční zprávu MA21 pro období 2010 - 2014 
 

II. j m e n u j e 
 

uvolněnou radní městské části Praha 14 Mgr. Irenu Kolmanovou političkou 
zodpovědnou za oblast místní Agendy 21 a Zdravou městskou část Praha 14 

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

1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 Plán zlepšování MA21 pro rok 2016 
2. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 Zprávu o participaci veřejnosti 

v roce 2015  
3. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 Zprávu o činnosti Strategického 

týmu pro řízení a rozvoj za rok 2015 
T: 31. 12. 2016 
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 12. Návrh k podání dodatku žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 
       2015 
 Materiál uvedl uvolněný radní městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo      
 nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
 
 Hlasování:   
  
 pro:                         29 
 proti:                        0 
 zdržel se:                 1 
 nepřítomen:             1 
 
 Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č.12/ZMČ/2015 

 
 I. s c h v a l u j e 

 
1. podání dodatku k žádosti o dotaci ve výši 350.000 Kč do programu Podpora terénní 

práce pro rok 2015 vyhlášeného Úřadem vlády ČR 
 
2. závazek finanční spoluúčasti z rozpočtu městské části ve výši 346.491 Kč 

                   T: 30. 3. 2015 
 

13. Návrh k návrhu na přidělení dotací v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“ a „Oblast 
      1 –   sociální a návazné služby“  
 Materiál uvedl uvolněný radní městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi 
k materiálu Mgr. Koplíková podala doplňující informace  ohledně nové legislativy. Dále 
v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu 
usnesení.  
 
Hlasování:   
 
pro:                           27 
proti:                          0 
zdržel se:                   3 
nepřítomen:               1 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 14/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 

 
1. přidělení dotací v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“ dle přílohy č. 1 

 

2. přidělení dotací v oblasti „Oblast 1 – sociální a návazné služby“ dle přílohy č. 2 
 

3. navýšení prostředků v dotačním programu „Příspěvek na zajištění služby“                   
na rok 2015 o 105.000 Kč nerozdělených v Oblasti 1 

 

4. přidělení dotací v oblasti „Oblast 1 – sociální a návazné služby“ dle přílohy č. 3   

 5. znění veřejnoprávní smlouvy jednoleté v oblasti „Oblast 1 – sociální a návazné 
služby“ a v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“ 
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 6. znění veřejnoprávní smlouvy dvouleté v oblasti „Oblast 1 – sociální a návazné 
služby“ 

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

1. informovat žadatele o výsledcích dotačního řízení                                 T: 31. 3. 2015 
 
2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli               T: 17. 4. 2015 

 
14. Návrh na přidělení dotací organizacím žádajícím ve více podoblastech oblasti 2 – 
       sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ – MA 21 a podpora 
       činnosti tělovýchovných jednot v roce 2015  
 Materiál uvedla uvolněná radní  městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová. V diskusi člen 
zastupitelstva Bc. Prager upozornil na to, že k tomuto materiálu se zdrží hlasování, neboť by 
v jeho případě mohlo dojít ke střetu zájmů. Toto upozornění vzali členové zastupitelstva na 
vědomí  a poté dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
 
Hlasování:   
 
pro:                           26 
proti:                          0 
zdržel se:                    3 
nepřítomen:                2 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                             svým usn.č. 15/ZMČ/2015 
 
I. s c h v a l u j e 

 
1. přidělení dotací organizacím žádajících 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 

 

2. přidělení dotací organizacím s navrhovanou částkou podpory celkově přesahující              
50 tis. Kč podle seznamu v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 

 

 3. znění veřejnoprávní smlouvy v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, 
podpora Zdravé MČ – MA 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení                
v roce 2015  

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

1. informovat žadatele o výsledcích dotačního řízení                                T: 20. 3. 2015 
 

2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli               T: 30. 4. 2015 
 
15. Návrh – Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2015 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Froněk, který vznesl námitku k materiálu. Dle jeho 
názoru v materiálu není zohledněn materiál, který navrhl zařadit do programu (využití pozemků 
parc.č. 79/1, 79/4, 80/1, 81/1 k.ú. Kyje pro rekreaci občanů Prahy 14) a dále chybí  zahrnutí 
Akčního plánu, proto se zdrží hlasování. Na tuto námitku reagovala posléze zástupkyně starosty 
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Ing. Mgr. Svobodová, která informovala členy zastupitelstva o návrzích na zařazení 
plánovaných investičních akcích, dále o podaných žádostech na projekty z evropských fondů a 
o plánovaných projektových přípravách. Na dotaz člena zastupitelstva Ing. Meda, který se týkal 
finančních prostředků, které budou použity na výstavbu mateřské školy na Jahodnici, reagovala 
též zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová, která vysvětlila proces rozpočtových opatření. 
Dále v diskusi vystoupila členka zastupitelstva paní Krátká, která vznesla dotaz ohledně nárůstu 
finančních prostředků u MŠ Bobkova. Doplňující informace k dotazu poskytla též zástupkyně 
starosty Ing. Mgr. Svobodová (úprava zahrady a plánované opravy). V diskusi dále již nikdo 
nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.   
 
 Hlasování:   
  
 pro:                          26 
 proti:                        0 
 zdržel se:                 4 
 nepřítomen:             1 
 
 Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č. 13/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 

  
 1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2015 dle přílohy č. 1; 
 

 objem příjmů                                                                         255.054,40  tis.  Kč 
   objem výdajů                                                                         296.065,80  tis.  Kč 
   běžné výdaje                                                                               213.865,80  tis.  Kč 
   kapitálové výdaje                                                                          82.200,00  tis.  Kč 
      financování                                                                                    41.011,40  tis.  Kč 

 
 2. návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2015  dle 

přílohy č. 2 
 3. limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 57.929,00 tis. Kč 
 
 4. rozpočtový výhled do roku 2020 dle přílohy č. 3 
 

5. 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 

  
6. 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 vždy informovat Zastupitelstvo městské části  Praha 14   
 
Dále v rámci zasedání zastupitelstva vystoupili se svými příspěvky občané městské části 
Praha 14. 
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Jiří Vyhnalík – 1) objekt Plechárny – akce „Stop zevling“ 
                          2) park V Čeňku 
 
   K prvnímu bodu se vyjádřil ředitel příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, která  objekt 
Plechárny provozuje MgA. Kašpar – P14 kulturní není pořadatelem akce, pouze partnerem při 
jejím pořádání. Akce se zaměřuje proti zevlování mladistvých, rozvíjí lokalitu na Černém 
Mostě a je zázemím pro neziskové organizace. Na základě upozornění pana Vyhnalíka  MgA. 
Kašpar prověří stav pozemku a přizve pana Vyhnalíka k zapojení se do výše zmíněné akce. 

     
      K druhému bodu se následně vyjádřil starosta Bc.Vondra – v současné době probíhá první 
   etapa úpravy území, městská část Praha 14 není přímým účastníkem, protože plocha náleží 
   k městské části Dolních Počernic. Od listopadu je materiál pozastaven na MHMP, OMI 
   nevypsalo veřejné zakázky na navržené úpravy, akce má již přes půl roku zpoždění. 
 
   Alexandra Marková  - projekt CANABA –  připomínky ke článku uvedeném v časopise 
                                            Čtrnáctka 
      
    Na připomínky reagoval starosta Bc. Vondra, který vysvětlil řízení samosprávy a státní 
    správy, přerušení stavebního řízení společnosti CANABA a reakci městské části Praha 14 na 
    požadavky výše uvedené společnosti. Dále zmínil práci komise pro územní rozvoj a životní 
    prostředí, která je poradním orgánem Rady městské části Praha 14.  
 
    Vzhledem k tomu, že byl vyčerpán časový prostor pro vystoupení občanů městské části Praha 
    14, navrhla členka zastupitelstva paní Tománková, aby vystoupení dále pokračovala. 
    O tomto návrhu dal starosta Bc. Vondra hlasovat: 
 
     Hlasování:   
  
     pro:                          23 
     proti:                        0 
     zdržel se:                 7 
     nepřítomen:             1 
 
     Tento návrh byl přijat.  

 
Mgr. František Med – 1)  park V Čeňku – znečištění komunikací 
                                      2)  bezpečnost na dětském hřišti v ulici Vybíralova 
                                      3)  CANABA – nájezd přes cyklostezku 
 
   K prvnímu bodu se vyjádřila Ing. Joudová za Odbor výstavby. V místě budou prováděny 
zvýšené kontroly. 
  K druhému bodu se následně vyjádřili starosta Bc. Vondra, zástupkyně starosty Ing. Mgr. 
Svobodová a člen zastupitelstva Mgr. Kuda. V současné době řeší MP podstav strážníků a chybí 
i asistenti prevence kriminality. Městská část se snaží tuto problematiku řešit zkoordinováním 
komunit s kustody, dětem z ulice se snaží zajistit sportovní a jiné aktivity, základní školy 
obdržely granty na místo kustoda z TJ, který by zajistil sportovní aktivity na hřišti. 
Zastupitelstvu bude předložen návrh na hřiště Vybíralova.    
  Ke třetímu bodu se vyjádřil starosta Bc. Vondra – projekt dle stavebních vyhlášek. 
 
Radek Bomba – poukázal na problém vzniklý  změnou v odhlašování obědů na detašovaném 
                             místě gymnázia ve Vybíralově ulici. Zástupkyně starosty Ing. Mgr. 
                             Svobodová bude jednat s ředitelem školy, tato problematika je plně v jeho 
                             kompetenci. 
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Alena Melicharová – požádala o obnovení jednání ohledně provozu  Plechárny. Uvolněná 
                                      radní Mgr. Kolmanová naváže další schůzkou a touto problematikou se 
                                      bude dále zabývat.  
 
Vzhledem k tomu, že byl vyčerpán časový prostor pro vystoupení občanů městské části Praha 
14, navrhla členka zastupitelstva paní Tománková, aby vystoupení dále pokračovala. 
O tomto návrhu dal starosta Bc. Vondra hlasovat: 
 
Hlasování:   
  
pro:                          23 
proti:                        2 
zdržel se:                 5 
nepřítomen:             1 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
Miroslav Jungwirth  - seznámil členy zastupitelstva s informacemi ohledně školní jídelny na 
                                       ZŠ Gen. Janouška 
Na tyto informace reagoval starosta Bc. Vondra, zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová, 
tajemník ÚMČ Praha 14 Ing. Lisý a členové zastupitelstva paní Tománková a Ing. Froněk. 
V diskusi se výše uvedení zastupitelé vyjádřili k celé problematice, kterou se zabývá jak vedení 
školy, tak i MHMP. V současné době se čeká na výsledky SCIO, problematika bude dále řešena 
s ředitelkou školy. Podněty pana Jungwirtha může prověřit též Kontrolní výbor Zastupitelstva 
městské části Praha 14 a školská rada. Starosta zároveň přislíbil zaslání podkladů pana 
Jungwirtha členům zastupitelstva. 
 
Jan Slavík – vznesl podnět k problematice stravování na ZŠ Gen. Janouška 
 
Dagmar Slavíková – předala starostovi písemné dotazy k prošetření celkové situace týkající se 
                                    stravování na ZŠ Gen. Janouška. Vzhledem k obsáhlé předchozí diskusi 
                                    budou dotazy předány i vedení ZŠ Gen. Janouška a zastupitelstvo požádá 
                                    o odpověď ředitelku ZŠ Gen. Janouška a dále požádá o vyjádření školské 
                                    rady.  
 
Vojtěch Raim –  CANABA, dopravní obslužnost, otáčení autobusů 
 
K této problematice se následně vyjádřil starosta Bc. Vondra a Ing. Šustr. V současné době je 
zadána studie zobousměrnění Bryksovy ulice, řeší se problematika s okolními pozemky. 

 
Po ukončení vystoupení občanů městské části Praha 14 přistoupil starosta Bc. Vondra 
k projednávání dalších materiálů.  

 
16. Návrh – IV. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2014 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu 
usnesení.  
 
 Hlasování:   
   
 pro:                        29 
 proti:                      0 
 zdržel se:               0 
 nepřítomen:           2 
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Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 16/ZMČ/2015 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  

 
     13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14                      
     na rok 2014 
 

17. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti 
       městské  části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2014 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu 
usnesení.  
 
Hlasování:   
  
pro:                       29 
proti:                      0 
zdržel se:               0 
nepřítomen:           2 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                             svým usn.č. 17/ZMČ/2015 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
 1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2014 
         
  příjmy                                                                                      248.690,99  tis.  Kč 
          výdaje                                                                                      224.469,83  tis.  Kč 
          z toho: 
          kapitálové                                                                                  65.742,56  tis.  Kč 
          běžné                                                                                        158.727,27  tis.  Kč 
          financování                                                                              - 24.221,16  tis.  Kč 
 
 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí 

roku 2014 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 72.332 tis. Kč      
 

18. Návrh k vydání nových zřizovacích listin pro základní školy zřízené  městskou částí 
       Praha 14 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu 
usnesení.  
 
 Hlasování:   
  
pro:                       28 
proti:                      0 
zdržel se:               1 
nepřítomen:           2 
 
Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                             svým usn.č. 18/ZMČ/2015 
  

I. s c h v a l u j e 
 
s účinností od 1. dubna 2015 znění nových zřizovacích listin pro příspěvkové  
organizace: 
 
- Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 
- Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700  
- Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 
- Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 

 - Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140      
 - Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit vydání výše uvedených zřizovacích listin                                         T: 31. 3. 2015 
 

19. Návrh k vydání nových zřizovacích listin pro mateřské školy zřízené městskou částí  
      Praha 14 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu 
usnesení.  
 
Hlasování:   
  
pro:                       28 
proti:                      0 
zdržel se:               1 
nepřítomen:           2 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                             svým usn.č. 19/ZMČ/2015 
 
I. s c h v a l u j e 

 
s účinností od 1. dubna 2015 znění nových zřizovacích listin pro příspěvkové  
organizace: 
 
- Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 
- Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874  
- Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 
- Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 

 - Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218      
 - Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 967 
 - Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Chvaletická 917 
 - Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005 
 - Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 
 - Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 
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II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit vydání výše uvedených zřizovacích listin                                         T: 31. 3. 2015 
 
20. Návrh k vydání nové zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci Praha 14 kulturní 
       zřízenou městskou částí Praha 14 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu 
usnesení.  
 
 Hlasování:   
  
pro:                       27 
proti:                      0 
zdržel se:               2 
nepřítomen:           2 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                             svým usn.č. 20/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 

 
s účinností od 1. dubna 2015 znění nové zřizovací listiny pro příspěvkovou  organizaci 
Praha 14 kulturní 

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

zajistit vydání výše uvedené zřizovací listiny                                               T: 31. 3. 2015 
 

21. Návrh ke Stanovám akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Froněk s věcnou připomínkou a zároveň byla starostou Bc. Vondrou 
navržena úprava usnesení, doplnění přílohy. Dále v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta 
Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
 
Hlasování:   
  
pro:                       28 
proti:                      0 
zdržel se:               1 
nepřítomen:           2 
 
Tento návrh byl přijat.  
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                             svým usn.č. 21/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 

 
Stanovy akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. dle přílohy č. 1   
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II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit prostřednictvím SMP-14, a. s. provedení změn stanov                             T: ihned 
 

22. Návrh k odsouhlasení Plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva 
       městské  části Praha 14 v roce 2015   
Materiál uvedl Ing. Vrba, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14. 
V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Froněk s upozorněním, že KV ZMČ Prahy 14 může 
kontrolovat i přidělení loňských grantů a čerpání grantů a dotací by mělo být zveřejněno na 
stránkách městské části Praha 14.  Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. 
Vondra přistoupil ke hlasování. 

 
Tento návrh byl přijat.  
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                             svým usn.č. 22/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 

 
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14               
pro rok 2015 dle přílohy č. 1 

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

zajistit plnění plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části 
Praha 14 pro rok 2015                                                                 T: v průběhu roku 2015 

 
23. Návrhy, připomínky, interpelace 
 
Ing. Miroslav Froněk - informoval členy zastupitelstva o úmrtí Ing. Hollana, bývalého 
                                             zastupitele. Jeho památku členové zastupitelstva následně uctili 
                                            minutou ticha. 
                                         - upozornil na nepřehlednost výsledků hlasování ze zastupitelstev, 
                                            které jsou uvedeny na stránkách městské části Praha 14. Starosta Bc. 
                                            Vondra toto prověří s panem Rýparem. 
 
Soňa Tománková  - požádala o účast v bytové komisi. Starosta Bc. Vondra vyzval paní 
                                     Tománkovou k předání podnětu Radě městské části Praha 14. 
 
Ing. Karel Med -  na podnět ohledně autobusové linky 186 reagovala Ing. Picková, která 
                                  upozornila na veřejné projednávání, které se bude touto problematikou 
                                   zabývat. Veřejné projednávání se koná 25. března. 
 
Viktor Šíma – na základě jím předneseného dotazu bude jednat se zástupcem starosty panem 
                          Zajacem ohledně bytové problematiky 
 
Ing. Michal Vrba – upozornil na problém s komunálním odpadem ve Vašátkově ulici. 
                                        Podnětem se následně zabýval starosta Bc. Vondra a Ing. Joudová.   
 
Mgr. Vladimír Tománek – vznesl dotaz ohledně výstavby tělocvičny   ZŠ Šimanovská. Zde 
                                                probíhají jednání s ředitelkou této školy, Mgr. Tománek bude 
                                                informován. 
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24. Závěr 
 
 
   Ověřovatelé:  

 
 Jitka Krátká                             ………………………………. 
  
 Josef Kutmon                          ………………………………. 
 
 
 
 
 
………………………………………  ………………………………………… 
                Bc. Radek Vondra               Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
       starosta městské části Praha 14                         zástupkyně starosty městské části Praha 14 
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