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ZÁPIS 
 

z  5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 8. 12. 2015  
od 17.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9 

_________________________________________________________________________ 
 

Přítomni:       28 - dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     Ing. Jan  Adámek, Tomáš Novotný, MUDr. Kateřina Pavlíčková  
                        
Neomluveni:  
 
Ověřovatelé:    Ing. Karel Med, Hana Muhrová   
 
Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková 
 
1. Z a h á j e n í 
 
Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 17. 00 hod  5. 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 ze 4. 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:   Ing. Karel Med, Hana Muhrová    
 
Hlasování : 
 
pro:                            24 
proti:                           0 
zdržel se:                     1 
nepřítomni:                  6 
 
Ověřovatelé zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni. 
 
Dále starosta Bc. Vondra přistoupil ke složení slibu nové členky zastupitelstva Mgr. Marcely 
Vydrové.  
 
Po složení slibu starosta Bc. Vondra následně přednesl návrh programu zasedání 
zastupitelstva   
 
 Návrh  programu:  
 
1. Zahájení   a  volba  návrhového a volebního výboru  
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2. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
3. Návrh ke stanovení paušální částky na náhradu výdělku neuvolněným členům 
    Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném 
    obdobném poměru pro období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 
 

   4. Návrh k místní Agendě 21 
 
   5. Návrh na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2016 Oblast 2 – 
       sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé městské části – MA 21 a 
       podpora činnosti tělovýchovných zařízení 
 
   6. Návrh na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2016 v oblasti 
        příspěvek na zajištění služby  
 
   7. Návrh k žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce na rok 2016 

 
8. Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného 
     kříže, neziskové organizace Neposeda, z.ú. a neziskové organizaci Jahoda, o.p.s.   
 
9. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské 
    části Praha 14 za 1. – 3. čtvrtletí roku 2015 
 
10. Návrh – III. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2015 

 
   11. Návrh 1. úpravy finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2015 
 
   12. Návrh – Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14  
         na rok 2016 
 
   13. Návrh zadání koncepční studie na polyfunkční využití nezastavěných pozemků při ulici 
          Broumarská v k.ú. Kyje  

 
    14. Návrh k prodeji spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 566/60 a 566/64, k.ú. 
          Hloubětín 
 
   15. Návrh k vypořádání  duplicitního vlastnictví k pozemku parc.č. 2701/2, k.ú. Kyje  
 
   16. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o směně pozemků – dvou částí pozemku 
         parc.č. 894/2, k.ú. Kyje z vlastnictví společnosti MIDPOINT, s.r.o., za část pozemku 
         parc.č. 890/1 a část pozemku parc.č. 2701/2, k.ú. Kyje  
 
   17. Návrh k uzavření smlouvy kupní na plochu pro výstavbu mateřské školy v k.ú. Hostavice 
          –  lokalita Jahodnice  

 
   18. Návrh na prominutí poplatků z prodlení  

 
   19. Návrh k předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 4 Operačního 
          programu Praha – pól růstu ČR na realizaci projektu „Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a 
          MŠ Vybíralova – Praha 14“ 
 
    20. Návrh k předložení základních údajů o připravovaném projektovém záměru „Výstavba 
           mateřské školy v k.ú. Hostavice – lokalita Jahodnice“ v rámci dotačního programu 
           MŠMT,  Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol 
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   21. Návrhy, připomínky, interpelace 

 
   22. Závěr 

    
Členka Zastupitelstva městské části Ing. Simona Kijonková dále navrhla předřadit bod č. 13 
před bod 4 vzhledem k souvislosti těchto materiálů. S tímto návrhem členové zastupitelstva  
souhlasili. Starosta Bc. Vondra dal poté hlasovat o pozměněném návrhu programu.  
                                                                 
Hlasování:  
 
pro:                         24 
proti:                       0 
zdržel se:                 1 
nepřítomen:             6 
 
Tento návrh byl přijat.  

 
   Návrh programu 5. 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, Jaroslav Jenšík, Viktor Šíma  
 
Hlasování:   
 
pro:                        28                             
proti:                      0 
zdržel se:                0 
nepřítomen:            3 
 
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 Ing. Petr Hukal.  
 
Dále starosta Bc. Vondra přistoupil k projednávání  jednotlivých bodů programu. 

 
2. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi členka 
zastupitelstva Ing. Kijonková požádala zástupce starosty pana Zajace o zaslání informací o 
soudním znalci  (požadavek byl předložen již na minulém zasedání zastupitelstva). Dále 
členka zastupitelstva paní Krátká vznesla dotaz k bodu 45/ZMČ /2014 a  10/ZMČ/2015 – 
Akční plán rozvoje dětských hřišť. Dotaz následně zodpověděla zástupkyně starosty  Ing. 
Picková – na příští jednání rady bude předložen materiál o vyhodnocení za tento rok a  
materiál bude dále předložen na příští zasedání zastupitelstva. V diskusi již nikdo další 
nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.   
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   Hlasování:   
     
   pro:                        28  
   proti:                       0 
   zdržel se:                0 
   nepřítomen:            3 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 51/ZMČ/2015 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í    

 
informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a informaci o vyřízení 
interpelací, námětů a dotazů ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

 
3. Návrh ke stanovení paušální částky na náhradu výdělku neuvolněným členům 
    Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném 
    obdobném poměru pro období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. V diskusi nikdo 
nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.   
 

   Hlasování:   
     
   pro:                         21 
   proti:                        6 
   zdržel se:                 1 
   nepřítomen:             3 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 52/ZMČ/2015 

 
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 poměru nebo v jiném obdobném poměru pro období 
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 dle přílohy č. 1                                                      

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

zabezpečit vyplácení náhrady výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské 
části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru 

                                                                                                                                  T: průběžně 
 

   13. Návrh zadání koncepční studie na polyfunkční využití nezastavěných pozemků při 
          ulici  Broumarská v k.ú. Kyje  

Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi následně 
vystoupila členka zastupitelstva Ing. Kijonková, která vznesla dotazy týkající se ceny za 
provedenou studii a možnosti vyhlášení veřejné soutěže. Dotaz následně zodpověděl starosta 
Bc. Vondra  - cena  do 200.000,- Kč bez DPH, veřejná soutěž nebude, budou osloveny 
osvědčené ateliéry, studie by měla zjistit základní limity. Dále v diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotaz ohledně získání dalších pozemků (dle přílohy 
pozemek č. 1). Dotaz následně zodpověděl starosta Bc. Vondra. V diskusi již nikdo další 
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nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém návrhu 
usnesení.     
 

   Hlasování:   
     
   pro:                        28  
   proti:                      0 
   zdržel se:               0 
   nepřítomen:           3 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 53/ZMČ/2015 

 
I. s o u h l a s í 

 
se zadáním na vyhotovení koncepční studie s polyfunkčním využitím nezastavěných 
pozemků při ulici Broumarská v k. ú. Kyje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
                                                            

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

zajistit úkony související se zadáním koncepční studie s polyfunkčním využitím 
nezastavěných pozemků při ulici Broumarská v k. ú. Kyje                          T: 31. 1. 2016  

 
   4. Návrh k místní Agendě 21 

Materiál uvedla uvolněná radní městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová. V diskusi poté 
vystoupili členové zastupitelstva Ing. Kijonková, Ing. Med, Mgr. Tománek, Ing. Froněk a 
paní Hejrovská s dotazy a návrhy úprav v předloženém materiálu. Předkladatelka materiálu 
Mgr. Kolmanová vzala návrhy úprav na vědomí a zmíněné  body budou reformulovány.  
Ing. Adámková  (ODOP )  dále vysvětlila důvod úprav okolí stromů na Lehovci a starosta Bc. 
Vondra zodpověděl dotaz týkající se výběru členů do Strategického týmu. V diskusi již nikdo 
další nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 

   Hlasování:   
     
   pro:                        25  
   proti:                      0 
   zdržel se:                3 
   nepřítomen:            3 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 54/ZMČ/2015 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

1. vyhodnocení „10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2014 – 2015“                   
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

2. Zprávu o participaci veřejnosti v roce 2015 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 
3. Zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 

v roce 2015 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 
 

II. s c h v a l u j e 
 

1. návrh aktualizace „10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2015 – 2016“                   
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2. návrh Plánu zlepšování MA21 pro rok 2016 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 
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3. ukončení členství v Národní síti  Zdravých měst 
 

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

1. vyhodnocení „10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2016“  
2.  návrh aktualizace „10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2016 – 2017“  
3.  Zprávu o participaci veřejnosti v roce 2016 
4. Zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj  za rok 2016 

                                                                                                                                                       T: 31. 12. 2016 
   

   5. Návrh na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2016 Oblast 2 
       –  sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé městské části – MA 21 a 
       podpora činnosti tělovýchovných zařízení 

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:                         27 
   proti:                       0 
   zdržel se:                1 
   nepřítomen:            3 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 55/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 

 
1.  vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2016 pro oblast 2 - 

sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ – místní Agendy 21 
a podpora činnosti tělovýchovných zařízení v celkové výši 1.600.000 Kč podle 
příloh č. 1 - 3 tohoto usnesení s tím, že konečné přidělení prostředků podléhá 
schválenému rozpočtu městské části Praha 14 

 
2.  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 podle přílohy č. 4 tohoto usnesení 

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

zajistit vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2016 pro oblast 2 - 
sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ – místní Agendy 21           
a podpora činnosti tělovýchovných zařízení                                                         T: ihned 

 
   6. Návrh na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2016 v oblasti 
       příspěvek na zajištění služby  

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.   
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 Hlasování:   
     
   pro:                        27  
   proti:                      0 
   zdržel se:               1 
   nepřítomen:           3 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 56/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 

 
1.  vyhlášení dotačního programu v oblasti příspěvek na zajištění služby v celkové výši 

400.000 Kč pro rok 2016 podle příloh č. 1 – 3 tohoto usnesení s tím, že konečné 
přidělení prostředků podléhá schválenému rozpočtu městské části Praha 14 

                                                                           
2.  znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v programu „Příspěvek na zajištění 

služby“ podle přílohy č. 4 
 
II. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

pověření komise pro sociální věci, jmenované usnesením č. 27/RMČ/2015 ze dne 
22. 1. 2015 hodnocením žádostí o dotaci v programu „Příspěvek na zajištění služby“ 

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

zajistit vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok  2016  v oblasti 
příspěvek na zajištění služby                                                                       T: 11. 12. 2015 

 
   7. Návrh k žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce na rok 2016 

Materiál uvedl uvolněný radní městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi 
vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotaz ohledně počtu terénních 
pracovníků. Dotaz následně zodpověděl předkladatel materiálu Ing. Vodák. Dále v diskusi 
nikdo další nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování.    
 

   Hlasování:   
     
   pro:                         27 
   proti:                       0 
   zdržel se:                 1 
   nepřítomen:             3 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 57/ZMČ/2015 
 

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 2016 vyhlášeného Úřadem vlády ČR 
                                                                           

2.  závazek finanční spoluúčasti z rozpočtu městské části ve výši 268.877 Kč 
                                                                                                                              T: 31. 12. 2015 
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8. Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého 
      červeného kříže, neziskové organizace Neposeda, z.ú. a neziskové organizaci Jahoda, 
      o.p.s.   
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:                         28                        
   proti:                       0 
   zdržel se:                 0 
   nepřítomen:             3 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 58/ZMČ/2015 
 

I. s c h v a l u j e 
 
1.  poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže 

ve výši 900.000 Kč, neziskové organizaci Neposeda, z.ú. ve výši 350.000 Kč             
a neziskové organizaci Jahoda, o.p.s. ve výši 500.000 Kč na úhradu provozních 
výdajů, která bude ve všech případech městské části Praha 14 vrácena v průběhu 
roku 2016 

                                                                           
2.  uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí návratné finanční výpomoci 

uvedeným organizacím dle příloh č. 1,2,3 
                                                      
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí návratné finanční výpomoci                 
s Oblastním spolkem Českého červeného kříže, neziskovou organizací Neposeda, z.ú.             
a neziskovou organizací Jahoda, o.p.s.                                                       T: 30. 12. 2015 

 
9. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti 
     městské části Praha 14 za 1. – 3. čtvrtletí roku 2015 
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:                       23   
   proti:                     0 
   zdržel se:               5 
   nepřítomen:           3 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 59/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 2015 
         
  příjmy                                                                                 251.842,57 tis.  Kč 
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          výdaje                                                                                 215.141,33 tis.  Kč 
          z toho: 
          kapitálové                                                                             63.909,98 tis.  Kč 
          běžné                                                                                  151.231,35  tis. Kč 
          financování                                                                         - 36.701,24 tis. Kč 
 
 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za                          

1. - 3.  čtvrtletí roku 2015 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 37.910 tis. Kč      
 
10. Návrh – III. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2015 
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:                        23  
   proti:                      0 
   zdržel se:                5 
   nepřítomen:            3 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 60/ZMČ/2015 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
13., 14., 15., 16., 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015                                                        

 
   11. Návrh 1. úpravy finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 
          2015 

Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi s dotazem vystoupila členka zastupitelstva Ing. Kijonková. Dotaz byl následně 
zodpovězen zástupkyní starosty Ing. Mgr. Svobodovou.Dále již v diskusi nikdo další 
nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.   
 

   Hlasování:   
     
   pro:                        23   
   proti:                      0 
   zdržel se:               5 
   nepřítomen:           3 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 61/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 

 
1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2015 dle 
přílohy č. 1                                                            

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

zabezpečit realizaci tohoto usnesení 
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   12. Návrh – Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14  
         na rok 2016 

Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
Důvodem provizoria jsou neschválené rozpočty HMP na rok 2016. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Froněk s návrhem úpravy usnesení -  doplnění termínu.  S tímto návrhem 
členové zastupitelstva souhlasili a poté dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém 
návrhu usnesení.  
 

   Hlasování:   
     
   pro:                        17  
   proti:                       0 
   zdržel se:                11 
   nepřítomen:             3 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 62/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 

 
 1. návrh Pravidel pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části   

Praha 14 na rok 2016 dle přílohy č. 1 
 
 2. návrh rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí roku 2016 a každé další čtvrtletí roku 

2016 dle přílohy č. 2 
                                                            

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                                                                                                  T: 31. 3. 2016  

 
    14. Návrh k prodeji spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 566/60 a 566/64, k.ú. 
          Hloubětín 

Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo 
nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.   
 

   Hlasování:   
     
   pro:                        28  
   proti:                       0 
   zdržel se:                 0 
   nepřítomen:             3 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 63/ZMČ/2015 
 

I. s c h v a l u j e 
 
prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 566/60 a 566/64, k. ú. Hloubětín 
ve výši: 
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-  4298/572181  Ing. Petru Jahodovi, bytem Rožmberská 213, Praha 9, za cenu 100 Kč 
-  5279/572181  Martinu Pencovi, bytem Kardašovská 670/15, Praha 9, za cenu 100 Kč 
-  1881/572181  Josefu Kopeckému, bytem Roháčova 36, Praha 3, za cenu 100 Kč 

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

zajistit uzavření kupních smluv na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích                  
parc. č. 566/60 a 566/64, k. ú. Hloubětín ve výši: 
 
-  4298/572181  s Ing. Petrem Jahodou, bytem Rožmberská 213, Praha 9 
-  5279/572181  s Martinem Pencem, bytem Kardašovská 670/15, Praha 9 
-  1881/572181  s Josefem Kopeckým, bytem Roháčova 36, Praha 3 

                                                                                                                              T: 20. 12. 2016  
 

   15. Návrh k vypořádání  duplicitního vlastnictví k pozemku parc.č. 2701/2, k.ú. Kyje  
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi  
s doplňujícími dotazy vystoupili členové zastupitelstva Ing. Vrba a pan Mašek. Dotazy 
následně zodpověděl předkladatel materiálu pan Zajac. Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, 
proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém návrhu usnesení.    
 

   Hlasování:   
     
   pro:                         25 
   proti:                       1 
   zdržel se:                2 
   nepřítomen:            3 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 64/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 

 
1.  uzavření smlouvy o uzavření souhlasného prohlášení mezi MČ Praha 14 a paní 

Ludmilou Němcovou a panem Františkem Kočím, oba bytem Vlkovická 729,            
Praha 9, ve které je dohodnuto vyplacení částky ve výši ½ odhadní ceny pozemku  
tj. 222 588 Kč za uznání vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správy MČ Praha 14 
k pozemku parc. č. 2701/2, k. ú. Kyje 

 
2.  vypořádání duplicitního vlastnictví k pozemku parc. č. 2701/2, k. ú. Kyje, podpisem 

souhlasného prohlášení s paní Ludmilou Němcovou a panem Františkem Kočím, 
oba bytem Vlkovická 729, Praha 9 o uznání vlastnictví hl. m. Prahy                           
a svěřené správy MČ Praha 14 k pozemku parc. č. 2701/2, k. ú. Kyje 

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

zajistit uzavření smlouvy o uzavření souhlasného prohlášení a souhlasného prohlášení 
k pozemku parc. č. 2701/2, k. ú. Kyje s paní Ludmilou Němcovou a panem Františkem 
Kočím                                                                                                          T: 20. 12. 2015  

 
   16. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o směně pozemků – dvou částí 
         pozemku  parc.č. 894/2, k.ú. Kyje z vlastnictví společnosti MIDPOINT, s.r.o., za část 
         pozemku parc.č. 890/1 a část pozemku parc.č. 2701/2, k.ú. Kyje  
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Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi vystoupila 
členka zastupitelstva paní Tománková s dotazem ohledně vyjádření majetkové komise 
(komise výraznou většinou nedoporučila). Dotaz následně zodpověděl předkladatel materiálu 
pan Zajac. V diskusi již nikdo další nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o 
usnesení s formální úpravou.  
 

   Hlasování:   
     
   pro:                       21 
   proti:                     0 
   zdržel se:               7 
   nepřítomen:           3 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 65/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o směně pozemků - dvou částí pozemku parc.                 
č. 894/2, k. ú. Kyje z vlastnictví společnosti MIDPOINT, s. r. o., za část pozemku parc. 
č. 890/1 a část parc. č. 2701/2, k. ú. Kyje 

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

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o směně pozemků - dvou částí pozemku 
parc. č. 894/2, k. ú. Kyje z vlastnictví společnosti MIDPOINT, s. r. o., za část pozemku 
parc. č. 890/1 a část parc. č. 2701/2, k. ú. Kyje                                          T: 31. 12. 2015  

 
   17. Návrh k uzavření smlouvy kupní na plochu pro výstavbu mateřské školy v k.ú. 
          Hostavice  –  lokalita Jahodnice  

Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi  vystoupila 
členka zastupitelstva Ing. Kijonková, která poukázala na nekoncepční výstavbu a 
problematiku spojenou s možnou výstavbou. Zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová  poté 
podala doplňující informace – využití dotací, možnosti využití objektu pro jiné účely a další.  
Dále v diskusi již nikdo další nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o 
předloženém návrhu usnesení.   

    
   Hlasování:   
     
   pro:                        21   
   proti:                      7 
   zdržel se:                0 
   nepřítomen:            3 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 66/ZMČ/2015 
 

I. s c h v a l u j e 
 

uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 877/135 (část pozemku parc. č. 877/8), 
k. ú. Hostavice, o výměře 2 992 m2, se společností UNIMEX GROUP, uzavřený 
investiční fond, a. s., se sídlem Václavské nám. 815/53, Praha 1, za cenu 800 Kč 
bez DPH 
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II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 877/135 (část pozemku parc.                  
č. 877/8), k. ú. Hostavice, o výměře 2 992 m2, se společností UNIMEX GROUP, 
uzavřený investiční fond, a. s.                                                                    T: 31. 12. 2015  

 
   18. Návrh na prominutí poplatků z prodlení  

Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi k materiálu 
vystoupili členové zastupitelstva pan Mašek, Mgr. Tománek, Ing. Mgr. Svobodová, paní 
Tománková Ing. Vrba a Ing. Froněk, kteří následně diskutovali o výši poplatků a celkové 
situaci zmíněné v materiálu. K této problematice se také vyjádřil p.Nýč, který členům 
zastupitelstva objasnil, jak k celé situaci došlo. Na základě poskytnutých informací člen 
zastupitelstva Ing. Froněk vznesl protinávrh – prominutí poplatků v plné výši, o kterém nechal 
starosta Bc. Vondra hlasovat  
 

   Hlasování:   
     
   pro:                         18 
   proti:                       0 
   zdržel se:                10 
   nepřítomen:            3 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 67/ZMČ/2015 

 
I. s c h v a l u j e 
 

prominutí poplatků z prodlení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě 
                                                            
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

informovat žadatele o schválení prominutí poplatků z prodlení dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení - pouze v tiskové podobě                                                              T: 31. 12. 2015  

 
   19. Návrh k předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 4 Operačního 
          programu Praha – pól růstu ČR na realizaci projektu „Dětské skupiny v MŠ 
          Zelenečská a  MŠ Vybíralova – Praha 14“ 

Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.   
V diskusi následně vystoupila členka zastupitelstva paní Krátká, která vyjádřila své kritické 
stanovisko k předloženému materiálu. Dále v diskusi vystoupili paní Tománková a paní 
Hejrovská s upřesňujícími dotazy. Po ukončení diskuse dal starosta Bc. Vondra hlasovat o 
předloženém návrhu usnesení.    
 

   Hlasování:   
     
   pro:                        16   
   proti:                       0 
   zdržel se:               12 
   nepřítomen:            3 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 68/ZMČ/2015 
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I. s c h v a l u j e 
 

1. předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 4 Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR na realizaci projektu „Dětské skupiny v  MŠ 
Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14“ s celkovým předpokládaným rozpočtem 
ve výši 11 824 900 Kč 

     
2.  poskytnutí 20 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu MČ Praha 14,             

tj. 1 851 980 Kč 
 
3.  financování nezpůsobilých výdajů projektu 

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

zajistit předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 4 Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR na realizaci projektu „Dětské skupiny v  MŠ Zelenečská 
a MŠ Vybíralova – Praha 14“                                                           T: dle termínu výzvy  

 
    20. Návrh k předložení základních údajů o připravovaném projektovém záměru 
            „Výstavba mateřské školy v k.ú. Hostavice – lokalita Jahodnice“ v rámci dotačního 
            programu MŠMT,  Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol 

Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14  V diskusi poukázala členka 
zastupitelstva Ing. Kijonková na chybné usnesení v rámci příloh, materiál bude upraven. Poté 
v diskusi již nikdo další  nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o 
předloženém návrhu usnesení.   
 

   Hlasování:   
     
   pro:                       27   
   proti:                     0 
   zdržel se:               0 
   nepřítomen:           3 
  Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 69/ZMČ/2015 
 

I. s c h v a l u j e 
 

aktualizaci základních údajů o připravovaném projektovém záměru „Výstavba mateřské 
školy v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice“ předložených v rámci dotačního programu 
MŠMT, Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol v souladu s usnesením 
č. 65/ZMČ/2014 ze dne 30. 9. 2014 

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

zajistit předložení MŠMT aktualizované základní údaje o připravovaném projektovém 
záměru „Výstavba mateřské školy v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice“ do dotačního 
programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných 
územně samosprávnými celky“, Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol  

                                                                                                                              T: 31. 12. 2015  
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Návrhy, podněty interpelace 
 

    Bc. Radek Vondra  - členy zastupitelstva informoval o dohodě společnosti CANABA, 
                                            předsedů SVJ a městské části Praha 14 
 
     Ing. Miroslav Froněk - upozornil na přemnožení divokých prasat v Hostavicích. Podnět 
                                                bude dále předán. 
 
 

 
     Závěr – starosta Bc. Vondra ukončil zasedání zastupitelstva v 20.15 hod.  
 
     Ověřovatelé:  

 
  Ing. Karel Med                           ………………………………. 
  
  Hana Muhrová                           ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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