
 1 

ZÁPIS 
 

z  6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 1. 3. 2016  
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9 

_________________________________________________________________________ 
 

Přítomni:     30   - dle prezenční listiny 
 
Omluveni:      Tomáš Novotný 
 
Neomluveni:  
 
Ověřovatelé:     MUDr. Jan Kaufman, Mgr. Marcela Vydrová 
 
Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková 
 
1. Z a h á j e n í 
 
Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 15.00 hod  6. 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 5. 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:      MUDr. Jan Kaufman, Mgr. Marcela Vydrová 
 
Hlasování: 
 
pro: 28 
proti: 0 
zdržel se: 0 
nepřítomen: 3 
 
Ověřovatelé zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni. 
 
Starosta Bc. Vondra informoval členy zastupitelstva o založení Klubu nezávislých zastupitelů, 
jehož členy jsou pí Tománková (předseda), Mgr. Tománek a Ing. Froněk.   
 
Dále starosta Bc. Vondra informoval členy zastupitelstva o rezignaci člena zastupitelstva pana 
Hrona na funkci radního a předsedy klubu zastupitelů strany TOP 09. 
 
Následně starosta Bc. Vondra přednesl návrh programu. 
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Návrh  programu:  
 
1. Zahájení a volba návrhového a volebního výboru 

2. Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 

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

4. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 

5. Návrh k poskytování finančního daru osobám pověřeným podepisováním doložek na 
listinách městské části Praha 14 ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, a dle čl. 5.8 interního předpisu „Poskytování odměn a darů 
členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části 
Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14“  

6. Návrh na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva městské části  

7. Návrh ke změně interního předpisu Instrukce QI – 61 -01 -15 „Poskytování odměn a darů 
členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské 
části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské 
části Praha 14“  

8. Návrh – IV .změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2015 

9. Návrh – Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2016 

10. Návrh – 1. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2016 

11. Návrh na přidělení dotací v oblasti 2 – sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, 
podpora Zdravé MČ – MA 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení v roce 2016 a 
schválení veřejnoprávní smlouvy  

12. Návrh ke sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, 
Vybíralova 967 s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, 
Vybíralova 968 a ke schválení nového znění zřizovací listiny MŠ Vybíralova 968 

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

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

15. Informace pro Zastupitelstvo městské části Praha 14 o výsledku první fáze prodeje části 
bytového fondu ve vlastnictví hl.m.Prahy, svěřeného městské části Praha 14, formou 
úplatného převodu ( dále jen „prodej“) a o výběru objektů určených k prodeji v druhé fázi   

16. Návrh ke zprávě o plnění akčního plánu dětských hřišť a sportovišť za rok 2015 

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

18. Návrh ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2015 a k Plánu 
kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na rok 2016 

19. Návrhy, připomínky, interpelace 

20. Závěr 
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Člen zastupitelstva Ing. Vrba poté navrhl stažení bodu č. 5 a člen zastupitelstva Ing. Adámek 
stažení bodu č. 7 a přesunutí bodu č. 4 na závěr programu. 
 
O těchto návrzích dal starosta Bc. Vondra hlasovat. 
 
Hlasování o návrhu Ing. Vrby: 
 
pro: 8 
proti: 7 
zdržel se: 13 
nepřítomen: 3 
 
Tento návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o návrhu Ing. Adámka: 
 
pro: 7 
proti: 8 
zdržel se: 13 
nepřítomen: 3 
 
Tento návrh nebyl přijat. 
 
Následně dal starosta Bc. Vondra hlasovat o původním návrhu programu 
 
pro: 21 
proti: 0 
zdržel se: 7 
nepřítomen: 3 
 
Návrh programu 6. 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: Aneta Hejrovská,  Mgr. Aleš Kuda, Mgr. Vladimír Tománek 
 
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  Mgr. Aleš Kuda. 
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Dále starosta Bc. Vondra přistoupil k projednávání  jednotlivých bodů programu. 
 

2. Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 
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: 29 
proti: 0 
zdržel se: 0 
nepřítomen: 2 
 
Tento návrh byl přijat.  

 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 1/ZMČ/2016 

I. z v o l i l o 
 

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

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

zajistit doručení seznamu zvolených přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 
předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 9                                                    T: 14. 3. 2016 

 
3. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2015 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo 
nevystoupil. 
 
Hlasování:   
 
pro: 29 
proti: 0 
zdržel se: 0 
nepřítomen: 2 
 
Tento návrh byl přijat.  
 

 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 2/ZMČ/2016 
 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2015 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 

 
4. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14  Bc. Radek Vondra. V diskusi následně 
vystoupili členové zastupitelstva Ing. Med,Ing. Kijonková a Mgr. Tománek s dotazy ohledně 
bodů č. 53, 63 a 31. Dotazy následně zodpověděli zástupci starosty pan Zajac a Ing. Mgr. 
Svobodová. Upřesňující informace doplnil starosta Bc. Vondra.   
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Hlasování: 

pro: 30 
proti: 0 
zdržel se: 0 
nepřítomen: 1 

Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 3/ZMČ/2016 

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

 
5. Návrh k poskytování finančního daru osobám pověřeným podepisováním doložek na 
     listinách městské části Praha 14 ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, 
     ve znění pozdějších předpisů, a dle čl. 5.8 interního předpisu „Poskytování odměn a 
     darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské 
     části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14“  
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. V diskusi k materiálu 
následně vystoupili členové zastupitelstva Ing. Med (namítl, že opozici nebyla tato činnost 
nabídnuta), Ing. Vrba a Ing. Adámek. Po zodpovězení dotazů tajemníkem ÚMČ Prahy 14 Ing. 
Lisým a Mgr. Koplíkovou (OPKČ) Ing. Adámek vznesl protinávrh na zvýšení částky 
finančního daru na 10 000 Kč (z důvodu inflace za 10 let). O tomto protinávrhu dal starosta 
Bc. Vondra hlasovat.   
   
Hlasování: 

pro: 4 
proti: 6 
zdržel se: 20 
nepřítomen: 1 

Tento návrh nebyl přijat.  
 
Poté dal starosta Bc. Vondra hlasovat o původně předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 

pro: 26 
proti: 4 
zdržel se: 0 
nepřítomen: 1 

Tento návrh byl přijat.  
 

 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 4/ZMČ/2016 

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

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

zajistit  vyplacení daru osobám pověřeným podepisováním doložek na listinách městské 
části Praha 14 ve smyslu § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších 
předpisů a dle čl. 5.8 interního předpisu „Poskytování odměn a darů členům 
Zastupitelstva městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části  
Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské 
části Praha 14“                                                                                                T: 9. 4. 2016 

 
6. Návrh na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn 
     neuvolněným členům zastupitelstva městské části  
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14  Ing. Luděk Lisý. V diskusi k materiálu 
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/2016 

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

 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
  
 zajistit realizaci tohoto usnesení s platností od 1. 1. 2016 
 
7. Návrh ke změně interního předpisu Instrukce QI – 61 -01 -15 „Poskytování odměn a 
    darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva 
    městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a 
    spolupracovníkům městské části Praha 14“  
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14  Ing. Luděk Lisý. Dotaz člena 
zastupitelstva Ing. Vrby v následné diskusi zodpověděla Mgr. Koplíková (OPKČ). Poté dal 
starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 

pro: 24 
proti: 0 
zdržel se: 6 
nepřítomen: 1 

Tento návrh byl přijat. 
 



 7 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 6/ZMČ/2016 
I. s c h v a l u j e 

nové znění instrukce QI 61-01-15 „Poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva 
městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14, členům 
komisí Rady městské části Praha 14“ s účinností od 1. 4. 2016 

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

zajistit vydání instrukce QI 61-01-15 „Poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva 
městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14, členům 
komisí Rady městské části Praha 14“                                                             T: 1. 4. 2016 

 
8. Návrh – IV .změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2015 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
Dotaz člena zastupitelstva Ing. Meda týkající se čerpání prostředků z dotací následně 
zodpověděla Ing. Mgr. Svobodová. Poté dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém 
návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 

pro: 25 
proti: 0 
zdržel se: 5 
nepřítomen: 1 

Tento návrh byl přijat.  
 

 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 7/ZMČ/2016 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 18., 19., 20., 21., 22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 
 
9. Návrh – Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2016 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi vystoupili členové zastupitelstva Ing. Vrba (dotaz na nesoulad částky celkových 
kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu a rozpočtovém výhledu), Ing. Med, Ing. Adámek, 
kteří vznesli své dotazy k určitým kapitolám rozpočtu – např. finanční částky uvedené 
v tabulkách (metodické sestavování tabulek), finanční prostředky na bezdomovectví (účelová 
dotace MHMP, mobilní sociální služba Naděje), mobilní aplikace pro občany (kvalifikovaný 
odhad, vypsání dotační výzvy), převod kapitálových výdajů  u ZŠ (zodpověděla také Ing. 
Mgr. Svobodová), četnost sečí a mulčování (vysvětlila a zodpověděla Ing. Mgr. Svobodová 
spolu s Ing. Adámkovou – ODOP).   
Dále v diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Froněk, který vysvětlil svůj postoj 
k nepodpoření schválení rozpočtu v návaznosti na péči o zeleň, k jehož připomínce se 
následně vyjádřila Ing. Mgr. Svobodová. Na závěr diskuse členů zastupitelstva a jejich 
připomínek bude výše uvedený materiál upraven (str.25 - chybný údaj v součtu, str. 44 - 
vypuštěno rozpočtový výhled 2016). Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta 
Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

Hlasování: 

pro: 18 
proti: 3 
zdržel se: 9 
nepřítomen: 1 

Tento návrh byl přijat.  
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 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 8/ZMČ/2016 

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

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

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

 

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

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

5. zmocnění pro Radu městské části Praha 14:  
 

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

 

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

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

 
Od 17.00 proběhla diskuse občanů, ve které vystoupil pan Masare se svým příspěvkem 
k projektu  Vybíralka 25, úklidu pozemků MHMP a chodníků na městské části a provozu 
plakátovacích ploch. K těmto podnětům se následně vyjádřil starosta Bc. Vondra. 
 
10. Návrh – 1. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2016 
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: 25 
proti: 0 
zdržel se: 5 
nepřítomen: 1 
 
Tento návrh byl přijat.  

 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 9/ZMČ/2016 

 
 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  

 
 úpravu rozpočtu městské části Praha 14 v období rozpočtového provizoria  roku 2016 
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11. Návrh na přidělení dotací v oblasti 2 – sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, 
      podpora Zdravé MČ – MA 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení v roce 
      2016 a schválení veřejnoprávní smlouvy  
Materiál uvedla uvolněná radní městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová.   V diskusi 
následně vystoupila členka zastupitelstva Ing. Kijonková, která vznesla své dotazy k čerpání 
dotací. Dotazy následně zodpověděla předkladatelka materiálu Mgr. Kolmanová. Dále  
v diskusi vystoupili členové zastupitelstva Ing. Med, Ing. Adámek a Mgr. Tománek, kteří 
vznesli dotazy týkající se dalšího rozdělení dotací, příspěvku na příměstské tábory a k účasti 
v grantové komisi. Tyto dotazy zodpověděla Mgr. Kolmanová. Dále již 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. 10/ZMČ/2016 
 
I. s c h v a l u j e 

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

 2.  nové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti 2 podle přílohy č. 
2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a v tomto smyslu revokuje související 
2. odstavec bodu I. usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 ze dne 8. 12. 
2015 č. 55/ZMČ/2015, o schválení znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace v oblasti 2 – sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ 
– místní Agendy 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení (příloha č. 4) 
                                                                                                                                    

II. u k l á d á                                                                                                                                                          
Radě městské části Praha 14 
1. informovat žadatele o výsledcích dotačního programu                         T: 31. 3. 2016 
 

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

12. Návrh ke sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, 
       Vybíralova 967 s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, 
       Vybíralova 968 a ke schválení nového znění zřizovací listiny MŠ Vybíralova 968 
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: 30 
proti: 0 
zdržel se: 0 
nepřítomen: 1 

Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 11/ZMČ/2016 
 
I. s c h v a l u j e 

 

 1.  ukončení činnosti příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, 
Vybíralova 967, IČ: 70921105, se sídlem Vybíralova 967, Praha 9 - Černý Most, ke dni 
31. 7. 2016 

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

 3.  nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý 
Most Vybíralova 968, IČ: 70884480, s účinností ode dne 1. 8. 2016               

 
II. u k l á d á                                                                                                                                                          

Radě městské části Praha 14 
  

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

Most, Vybíralova 967, IČ: 70921105 
 

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

 

 2. zajistit vydání  zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - 
Černý Most Vybíralova 968, IČ: 70884480                                               T: 31. 7. 2016    

 
 

 
13. Návrh k revokaci usnesení č. 55/ZMČ/2008 ze dne 23. 9. 2008 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi vystoupila 
členka zastupitelstva Ing. Kijonková, která požádala o bližší vysvětlení  ohledně jednání s TJ 
Kyje. Toto vysvětlení následně podal předkladatel materiálu pan Zajac a další informace 
podal starosta Bc. Vondra.    
 
Hlasování: 

pro: 22 
proti: 0 
zdržel se: 8 
nepřítomen: 1 

Tento návrh byl přijat.  
 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 12/ZMČ/2016 

 
I. s c h v a l u j e   

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

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

zajistit informování představitelů TJ Kyje o rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 14 
                                                                                                                      T: 15. 3. 2016 
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14. Návrh k odejmutí vodní plochy mezi ulicemi Borská a Jordánská ze svěřené správy 
      MČ Praha 14 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi vystoupil 
člen zastupitelstva Ing. Vrba, který vznesl dotaz týkající se péče o zeleň. Dotaz následně 
zodpověděl starosta Bc. Vondra – o zeleň se bude starat městská část Praha 14, o rybníky  
(vodní plochu) MHMP. Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra 
přistoupil ke hlasování o předloženém návrhu usnesení.  
 
Hlasování:   
 
pro: 29 
proti: 1 
zdržel se: 0 
nepřítomen: 1 
 
Tento návrh byl přijat.  

 
 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 13/ZMČ/2016 

 
I. s c h v a l u j e   
 

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

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

 
zajistit odeslání žádosti o odejmutí vodní plochy na pozemku parc. č. 1719/3, k. ú. Kyje, 
o výměře 1961 m2 ze svěřené správy městské části Praha 14                      T: 15. 3. 2016 

 
15. Informace pro Zastupitelstvo městské části Praha 14 o výsledku první fáze prodeje 
      části bytového fondu ve vlastnictví hl.m.Prahy, svěřeného městské části Praha 14, 
      formou úplatného převodu ( dále jen „prodej“) a o výběru objektů určených 
      k prodeji v druhé fázi   
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Jiří Zajac, který v diskusi 
zodpověděl dotazy Ing. Froňka a Ing. Adámka- další postup, účast městské části v SVJ. Dle 
přílohy byly do další fáze privatizace zařazeny 3 domy: Gen. Janouška 844-850, Kardašovská 
773-776, Krylovecká 491-493. Dále již 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. 14/ZMČ/2016 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

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

 
16. Návrh ke zprávě o plnění akčního plánu dětských hřišť a sportovišť za rok 2015 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Ilona Picková. V diskusi 
vznesl dotaz ohledně údržby skateparku Ing. Adámek. Dotaz následně zodpověděla Ing. 
Picková – na údržbě se bude podílet Praha 14 kulturní. V diskusi již 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. 15/ZMČ/2016 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í   
 

zprávu o plnění akčního plánu rozvoje dětských hřišť a sportovišť za rok 2015 dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení    

 
17. Návrh k návrhu akčního plánu rozvoje dětských hřišť a sportovišť na období 2016 - 
      2017 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Ilona Picková. V diskusi 
vystoupili členové zastupitelstva pan Šubrt – dětské hřiště Maňákova, Ing.Adámek – provoz 
workoutového a parkourového hřiště. Dotazy zodpověděla Ing. Picková spolu s Ing. 
Adámkovou (ODOP). Člen zastupitelstva Ing. Vrba dále vznesl dotaz ohledně provozu 
dětského hřiště nám.Plk. Vlčka – bude předmětem veřejného projednávání. Člen 
zastupitelstva Ing. Froněk vznesl dotaz ohledně dětských hřišť v oblasti Hloubětína – 
zodpověděla Ing. Picková a doplnil člen zastupitelstva Mgr. Kuda. Dále se do diskuse zapojili  
Ing. Kijonková a členka zastupitelstva paní Hejrovská. Po ukončení diskuse dal starosta Bc. 
Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování:   
 
pro: 22 
proti: 0 
zdržel se: 8 
nepřítomen: 1 
 
Tento návrh byl přijat.  
 

 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 16/ZMČ/2016 
 
I. s c h v a l u j e  
 

akční plán rozvoje dětských hřišť a sportovišť na období 2016 – 2017 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  
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18. Návrh ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2015 a 
       k Plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 
       14 na rok 2016 
Materiál uvedl předseda KV ZMČ Prahy 14 Ing. Vrba. V diskusi na předložený Plán 
kontrolní činnosti reagovala zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová, která vznesla 
připomínky k bodu 5 – kontrola příspěvkových organizací a dále navrhla, aby tento bod byl 
nahrazen bodem kontrola relevantnosti rozpočtu. K tomuto návrhu proběhla diskuse členů 
zastupitelstva, ze které vyplynul návrh na vyjmutí původního bodu 5 i nově navrženého bodu 
5 - kontrola relevantnosti  rozpočtu. O tomto protinávrhu dal starosta Bc. Vondra hlasovat.  
 
Hlasování: 

pro: 20 
proti: 6 
zdržel se: 4 
nepřítomen: 1 

Tento návrh byl přijat.  
 

 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                            svým usn.č. 17/ZMČ/2016 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2015 
 
II. s c h v a l u j e 

plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ  Praha 14 na rok 2016 
 
III. u k l á d á 
 Ing. Michalovi Vrbovi, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 

zajistit plnění plánu kontrolní činnosti KV ZMČ Praha 14 na rok 2016 
                                                                                                              T: v průběhu roku 2016 
 
19. Návrhy, podněty interpelace 
 
Soňa Tománková –  vyjádřila se k opětovné neúčasti člena zastupitelstva pana Novotného.  

K této problematice proběhla diskuse členů zastupitelstva a na základě 
této diskuse byl předsedovi KV ZMČ Prahy 14 Ing. Vrbovi přednesen 
podnět k prověření problematiky, kdy zastupitel neplní své povinnosti. 
Starosta Bc. Vondra požádal Mgr. Tománka o předání podnětu v písemné 
podobě předsedovi KV ZMČ. 

 
20. Závěr – starosta Bc. Vondra ukončil zasedání zastupitelstva v 18.45 hod.  
 
Ověřovatelé:  
 
 
MUDr. Jan Kaufman   ………………………………. 
 
Mgr. Marcela Vydrová  ………………………………. 
 
 
………………………………………  ………………………………………… 
                Bc. Radek Vondra               Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
       starosta městské části Praha 14                         zástupkyně starosty městské části Praha 14 
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