
Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 250/RMČ/2016 
 

 k dílčí účetní závěrce včetně výsledku hospodaření městské části Praha 14 za rok 2015 
__________________________________________________________________________ 

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

dílčí účetní závěrku včetně výsledku hospodaření městské části Praha 14 za rok 2015   
dle přílohy č. 1 – pouze v tiskové podobě      

        
II. u k l á d á 
 Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 

zajistit odeslání informací o schválení dílčí účetní závěrky včetně výsledku hospodaření 
městské části Praha 14 za rok 2015 včetně souvisejících informací odboru účetnictví 
MHMP 

 
T: 25. 5. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, OIA OPKČ               



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 251/RMČ/2016 
 

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu                        
o velikosti  1 + 1 v  č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské 

části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í 
 
 s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti   

1 + 1 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9, za podmínky vrácení stávajícího bytu,                          
na dobu neurčitou dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 
  

II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
    zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní 

společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu                                 
o velikosti  1 + 1 v  č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9, na dobu neurčitou, za podmínky 
vrácení bytu stávajícího 

                                
T: 31. 8. 2016 

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



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 252/RMČ/2016 
 

k návrhu na přidělení bytu o velikosti  1 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9, byt                    
ve svěřené správě městské části Praha 14,  ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami                        

k pronájmu bytů městské části Praha 14  
___________________________________________________________________________ 

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

návrh na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9 ve veřejném 
zájmu, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, na dobu určitou 1 rok s možností 
automatického prodlužování na dobu max. 6 let dle Zásad k pronájmu bytů městské 
části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

  
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní 
společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu                            
o velikosti 1 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9 ve veřejném zájmu, na dobu určitou  
1 rok s možností automatického prodlužování na dobu max. 6 let dle Zásad k pronájmu 
bytů městské části Praha 14 

                                
T: 31. 8. 2016 

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



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 253/RMČ/2016 
 

k návrhu na přidělení bytu o velikosti  2 + 1 v č. p. 777, Bobkova ul., Praha 9,                             
byt  ve svěřené správě městské části Praha 14,  ve veřejném zájmu v souladu se 

Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14  
___________________________________________________________________________ 

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

návrh na přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 777, Bobkova ul., Praha 9 ve veřejném 
zájmu, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, na dobu určitou 1 rok s možností 
automatického prodlužování na dobu max. 6 let dle Zásad k pronájmu bytů městské 
části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

  
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní 
společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu                            
o velikosti 2 + 1 v č. p. 777, Bobkova ul., Praha 9 ve veřejném zájmu, na dobu určitou     
1 rok s možností automatického prodlužování na dobu max. 6 let dle Zásad k pronájmu 
bytů městské části Praha 14 

                                
T: 31. 7. 2016 

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



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 254/RMČ/2016 
 

k návrhu na přidělení bytu o velikosti  1 + 0 v č. p. 765, Rochovská ul., Praha 9,                             
byt  ve svěřené správě městské části Praha 14,  ve veřejném zájmu v souladu se 

Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14  
___________________________________________________________________________ 

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

návrh na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 765, Rochovská ul., Praha 9 ve veřejném 
zájmu, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, na dobu určitou 1 rok s možností 
automatického prodlužování na dobu max. 6 let dle Zásad k pronájmu bytů městské 
části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

  
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní 
společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu                            
o velikosti 1 + 0 v č. p. 765, Rochovská ul., Praha 9 ve veřejném zájmu, na dobu určitou     
1 rok s možností automatického prodlužování na dobu max. 6 let dle Zásad k pronájmu 
bytů městské části Praha 14 

                                
T: 31. 8. 2016 

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



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 255/RMČ/2016 
 

k návrhu na přidělení bytu č. 15 zaměstnanci SP Černý Most, s. r. o. o velikosti 2 + 0                
do podnájmu v objektu č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 

___________________________________________________________________________ 
 

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

přidělení bytu č. 15 zaměstnanci SP Černý Most, s. r. o. o velikosti 2+0 do podnájmu                     
v objektu č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 na dobu 6 měsíců od 1. 6. 2016 do                      
30. 11. 2016 s možností prodloužení za podmínky trvání pracovního poměru v SP Černý 
Most, s. r. o. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě                            

 
II.     u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most, s. r. o. a budoucím 
podnájemcem na užívání bytu č. 15 o velikosti 2+0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská,              
Praha 9 na dobu 6 měsíců s možností prodloužení za podmínky trvání pracovního 
poměru v SP Černý Most, s. r. o.                                                        

 
T: 23. 5. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                          Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 256/RMČ/2016 
 

vyjádření městské části Praha 14 k oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, „Stacionární zařízení na využívání odpadů,                                  
ul. Teplárenská, Praha 14, k. ú. Kyje“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s e   s e z n á m i l a 
 

 s oznámením dle ust. § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), přílohy č. 3, záměru 
„Stacionární zařízení na využívání odpadů, ul. Teplárenská, Praha 14, k. ú. Kyje 

 
II. n e s o u h l a s í 
 
 s takto předloženým záměrem    

 
III. p o ž a d u j e 
 
 před realizací záměru 
 

 1. splnění podmínek městské části Praha 14, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto 
usnesení 

 

 2. podrobit záměr dalšímu posuzování dle zákona 
 
IV.   u k l á d á 
         Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14 

 
sdělit stanovisko městské části Praha 14 k záměru Stacionárního zařízení na využívání 
odpadů Magistrátu hl. m. Prahy – OCP, Jungmannova 35/29, Praha 1                                      

T: 17. 5. 2016 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   KS OÚR, ODOP 



Příloha č. 1 

 

Stanovisko městské části Praha 14 k oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.,                      
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 3   
 
 
Stacionární zařízení na využívání odpadů ul. Teplárenská, Praha 14, k.ú. Kyje  
 
MČ Praha 14 po prostudování předloženého oznámení záměru požaduje, aby záměr byl 
podroben posouzení dle zákona, a dokumentace obsahovala komplexní charakteristiku a 
hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí. Oznámení včetně studie nedává 
dostatečné informace, zároveň obsahuje mnoho rozporů a množství nepřesných údajů a 
některé informace chybí. Žádáme, aby ve zpracované dokumentaci EIA byly kromě uplatnění 
možných dalších námitek posouzeny a zohledněny naše následující důvody: 
 
Nesouhlasíme s názorem, že navrhované umístění záměru na pozemku parc. č. 2671/9 k. ú.  
Kyje je v souladu s územním plánem SÚ hl.m. Prahy. Ten v lokalitě předpokládá nerušící 
výrobu a služby (VN). Popis regulativů funkčního a prostorového uspořádání území hl.m. 
Prahy vyjmenovává sběrny surovin, sběrné dvory a dvory pro údržbu pozemních komunikací 
a manipulační plochy. Zařízení k recyklaci odpadů uvádí v kategorii VN jen jako výjimečně 
přípustné využití v závislosti na očekávané zátěži, vzhledem k předpokládanému objemu 
přesunovaného, zpracovávaného a skladovaného odpadu. Základní podmínkou je, že stavby 
nebo užívání umísťované do území VN nesmí svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb 
a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru. 
     
Kapacita zařízení je podle našeho názoru dosti nejasná. Požadujeme vyhodnotit kapacitu 
záměru na maximální kapacitu třídícího mechanismu odpadů (v oznámení se uvádí třídička 
CZ SCREEN MS 2800 s výkonem 80t/hodinu). Tuto maximální kapacitu brát jako možnou 
kapacitu zařízení a z této kapacity vycházet ve vyhodnocení dopravního zatížení a 
v navazujících sledovaných složkách životního prostředí (hluk, ovzduší emise, prach, provoz 
zdrojů na konkrétní imisní situaci v lokalitě). 
V oznámení je k nárokům na dopravu  uváděno, že je denní zátěž 5-10 NA za den (str.10), 
předpoklad za týden cca 20NA za týden (str.15), a dále 10-20NA za den (str. 40), podle 
našich odhadů na základě navržené kapacity třídičky se může jednat až o cca 70 pohybů NA 
za den. Pokud by byla využita maximální kapacita třídičky, vzrostla by zátěž 
několikanásobně.  
Záměr je umístěn na plochách zpevněných/asfaltových v areálu PREFA PRAHA, a.s. 
v současné době využívaných pro skladování železobetonových výrobků a materiálů, obalové 
techniky a parkování vozidel. Záměrem je recyklace odpadů, převážně stavebního materiálu, 
se skladováním odpadu částečně na zastřešených venkovních manipulačních plochách a 
místech určených pro skladování.  Při provozu záměru vzniká hluk, prašnost i emise. 
Charakter činnosti nepředpokládá, že dojde k navýšení imisní zátěže v porovnání se 
současným stavem. Znečištění ovzduší zde však vzniká druhotnou prašností vířením suchého 
prachu větrem a pojezdem vozidel a vzhledem k tomu, že v sousedství jsou nyní již další 
společnosti se stejným či obdobným předmětem činnosti, dojde k možnosti kumulace vlivů na 
sousední pozemky vedené jako zemědělská půda. V textu oznámení se sice uvádí, že 
skladování odpadu bude prováděno na zastřešených venkovních manipulačních plochách a že 
vznikající prašnost při nakládání se sutí bude eliminována skrápěním, ale v dalších 
podkladech (výkresech - situacích, obrázcích) tomu tak není.   



Možnost kumulace záměru s obdobnými činnostmi v území je ještě třeba doplnit o zařízení z 
spol. D& Z, s r.o. na pozemku parc.č. 2671/34 a parc.č. 2671/36  při ul. Průmyslová.   
V kapitole B.1.5 nároky na dopravní a jinou infrastrukturu jsou převzaty údaje z roku 2010 a 
přitom jsou k dispozici novější podklady o dopravních intenzitách na hlavních komunikací, 
které demonstrují  nárůst dopravy  na komunikací dotčené oblasti – Ročenka dopravy Praha 
(04.2014 - TSK).  
 
Na základě výše uvedených skutečností považujeme předložené oznámení záměru z hlediska 
všech účinků a dopadů za nedostatečné a záměr by měl být podrobně posuzován.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 257/RMČ/2016 
 

k uzavření darovací smlouvy mezi obchodní společností XLMX obchodní, s. r. o,
 Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, IČ: 62497286 a městskou částí Praha 14 

___________________________________________________________________________ 
 

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

darovací smlouvu uzavřenou mezi obchodní společností XLMX obchodní, s. r. o, 
Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, IČ: 62497286 a městskou částí Praha 14 dle přílohy               
č. 1 tohoto usnesení 

 
II. s o u h l a s í 
 

 s uzavřením darovací smlouvy mezi obchodní společností XLMX obchodní, s. r. o, 
Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, IČ: 62497286 a městskou částí Praha 14  

 
III.   u k l á d á 
        Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14 

 
uzavřít darovací smlouvu s obchodní společností XLMX obchodní s. r. o, ul. Nárožní                     
č. p. 1390/4, 158 00 Praha 5  
   

                                   
T: 31. 5. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   KS OÚR, OPKČ, OŘEŠ 



                                                  příloha č. 1 
DAROVACÍ SMLOUVA 

 
 
1. Obchodní jméno:  XLMX obchodní s.r.o. 
Sídlo:    Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5 
Zastoupen/a:  Ing. Jiří Šulc – jednatel společnosti 
   Walter Müller – jednatel společnosti 
IČO:    62497286 
DIČ:    CZ62497286 
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze oddíl C. , vložka 173883 
(dále jen dárce) 
 
a  
 
Městská část Praha 14 
se sídlem:    Bratří Venclíků 1073, Praha 9, 198 21 
IČO:               00231312 
DIČ:   CZ00231312          
bankovní spojení:  PPF banka, a.s., 
číslo účtu:  19-9800050998/6000 
zastoupená:          Bc. Radkem Vondrou, starostou MČ Praha 14 
(dále jen obdarovaný) 
 

uzavírají dle § 2055 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto 
 

DAROVACÍ SMLOUVU 
I. 

Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finanční dar ve výši 200 000,- Kč  (slovy: dvě 
stě-tisíc-korun českých).  Tento finanční dar bude obdarovaným použit v souladu s článkem II. této 
smlouvy. 

II. 
Finanční dar je určen na financování některé či všech z následujících aktivit obdarovaného - 
sportovních, volnočasových, ekologických či kulturních aktivit, úprav parků, veřejných prostranství a 
financování  provozu  občanského vybavení k podpoře výše uvedených aktivit  na území městské části 
Praha 14. Obdarovaný prohlašuje, že finanční dar uvedený v  článku I. této smlouvy přijímá. 
 

III. 
Finanční dar, uvedený v článku I. této smlouvy, zašle dárce do 15 pracovních dnů po uzavření 
smlouvy bankovním převodem na účet obdarovaného č.ú: 19-9800050998/6000 vedený u PPF banka,  

a.s., pod VS:  0211/2016/1020. 

 

 

 

 

 



IV. 
 

Dárce a obdarovaný shodně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné vůli, nebyla 
uzavřena v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují obě strany podpisem této 
smlouvy. 
 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž dárce obdrží jedno vyhotovení a obdarovaný 
obdrží tři vyhotovení. 
 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES), vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího 
uzavření, dobu účinnosti od /do a dále vlastní text smlouvy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
 
Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran 
občanským zákoníkem v platném znění. 
 
Souhlas s uzavřením této darovací smlouvy vyjádřila Rada MČ Praha 14 svým usnesením č. 
257/RMČ/2016 ze dne 16. 5.  2016.  
 
 
 

V Praze dne:……………..                            V Praze dne:……………..        
  

 
---------------------------------                                             ------------------------------------- 
         Bc. Radek Vondra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 258/RMČ/2016 
 

k uzavření prováděcí smlouvy k rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktu 
Microsoft na základě minitendru, realizovaného centrálním zadavatelem 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í 
 

s uzavřením prováděcí smlouvy, dle přílohy č. 2, mezi městskou částí Praha 14                                 
a společností Servodata a. s., Dolnoměcholupská 1418/12, Praha 10, IČ 25112775 
k rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktu Microsoft ze dne 1. 12. 2014; 
prováděcí smlouva se uzavírá na základě minitendru, realizovaného centrálním 
zadavatelem „Česká republika – Ministerstvo vnitra“ 
                            

II.     u k l á d á 
         Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření prováděcí smlouvy k rámcové smlouvě na pořizování licencí                                    
k  produktům Microsoft s vybraným uchazečem                                                        

 
T: 30. 5. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Luděk Lisý 
Na vědomí:   KT, OŘEŠ, OPKČ 



příloha č. 2 

Prováděcí smlouva č. 2016_023 

k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft ze 
dne 1. 12. 2014 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany  
 
Městská část Praha 14 
se sídlem Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha – Černý Most 
IČ: 00231312 
DIČ: CZ 00231312 
za něhož jedná: Bc. Radek Vondra – starosta MČ Praha 14 
e-mail: radek.vondra@praha14.cz 
  
(dále jen jako „Objednatel“)   
 
na straně jedné   
a 
název: Servodata a.s. 
se sídlem Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10  
IČO: 251 12 775 
DIČ: CZ25112775 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4593  
za něhož jedná Ing. Eva Pešková – člen představenstva  
e-mail: peskova@servodata.net  
 
(dále jednotlivě jako „Dodavatel“) 
 
na straně druhé 
 
(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové smlouvě na 
pořizování licencí k produktům Microsoft ze dne 1. 12. 2014 (dále jen „Rámcová smlouva“) 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZVZ“) a v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, k veřejné zakázce pod názvem „Pořizování licencí k produktům 
Microsoft“, uveřejněné v Informačním systému veřejných zakázek pod evid. č. 483369. 

 
Preambule 

 
A. Dne 1. 12. 2014 uzavřela Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 

936/3, 170 34 Praha 7, IČ: 00007064 (dále jen „Centrální zadavatel“) s Dodavatelem 

mailto:peskova@servodata.net


Rámcovou smlouvu, na základě které se Dodavatel zavázal dodávat Centrálnímu 
zadavateli a Pověřujícím zadavatelům plnění vymezené v Rámcové smlouvě. 
 

B. Podpisem Rámcové smlouvy se tak Dodavatel zavázal dodávat uvedená plnění též 
Objednateli uvedenému na titulní straně této Prováděcí smlouvy, a to za podmínek 
stanovených v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové smlouvě. 

 
C. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele byla v rámci minitendru vedeného dle 

článku II Rámcové smlouvy vyhodnocena jako nejvýhodnější a za účelem sjednání 
dohody o rozsahu konkrétní dodávky požadované Objednatelem od Dodavatele, 
uzavírají Smluvní strany, v souladu s Rámcovou smlouvou, tuto Prováděcí smlouvu. 

 
D. Smluvní strany se dohodly, že pojmy uvedené v této Prováděcí smlouvě velkými písmeny 

mají stejný význam jako tytéž pojmy uvedené v Rámcové smlouvě, není-li dále v této 
Prováděcí smlouvě stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že otázky 
neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí Rámcovou smlouvou. 

I. 

Předmět Prováděcí smlouvy 

1. Dodavatel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou smlouvou zavazuje, 
dodat Objednateli plnění specifikované v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným dále v této Prováděcí smlouvě, zejména potom v její Příloze 
č. 1. 

3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému 
splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy. 

  



II. 

Kupní cena  

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí plnění Dodavatelem dle této Prováděcí 
smlouvy činí 19 820,87 EUR (slovy: devatenáct tisíc osm set dvacet eur osmdesát sedm 
centů) bez DPH, tj. 23 983,25 EUR (slovy: dvacet tři tisíc devět set osmdesát tři eur 
dvacet pět centů) včetně DPH. 

2. Podrobné vymezení celkové kupní ceny dle předchozího odstavce tohoto článku 
Prováděcí smlouvy je uvedeno v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

3. Daňové doklady (faktury) pro účely této Prováděcí smlouvy budou vystaveny 
bezodkladně po ukončení minitendru vztaženého k této Prováděcí smlouvě a v nich 
budou vyúčtovány veškerá plnění poskytnutá v rámci této Prováděcí smlouvy bez 
jakýchkoliv vad.  

4. Ostatní podmínky vztahující se k přepočtu ceny na koruny české, k platbě ceny za plnění 
poskytnuté Dodavatelem dle této Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou 
uvedeny v Rámcové smlouvě. 

III. 

Doba a místo dodání zboží 

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí 
smlouvy Objednateli nejpozději do 5. 6. 2016.  

2. Místem dodání plnění Dodavatele dle této Prováděcí smlouvy je sídlo Objednatele 
uvedené na titulní straně této Prováděcí smlouvy.  

IV. 

Ostatní ujednání 

1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou smlouvu a Rámcovou 
smlouvou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí 
smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy.  

2. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od 
ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v této Prováděcí 
smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové smlouvě, ovšem pouze 
ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě. V otázkách touto Prováděcí 
smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové smlouvy. 

3. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy jako neplatné, 
nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo 



neúčinnost ostatních ustanovení této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní 
straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, 
účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, 
případně uzavřít smlouvu novou. 

4. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních 
stran. 

5. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení kupní ceny. 

6. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý bude 
považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech této 
Prováděcí smlouvy. Centrální zadavatel obdrží jeden (1) stejnopis této Prováděcí 
smlouvy. 

7. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí 
a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Prováděcí smlouva 
byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

 
Objednatel      Dodavatel 
V Praze dne       V Praze dne 
 
.......................................    ...................................... 
Bc. Radek Vondra     Ing. Eva Pešková  
starosta městské části    člen představenstva                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 259/RMČ/2016 
 

k návrhu odpovědi MČ Praha 14 k dopisu hl. m. Prahy ve věci vytipování vhodných 
lokalit pro vybudování venkovních sportovišť v rámci                                                        

„Projektu Praha Evropské hlavní město sportu“ 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í 
 
 s návrhem odpovědi k dopisu hl. m. Prahy dle přílohy č. 4 

                            
II.     u k l á d á 
         Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14 

 
zajistit odeslání odpovědi MČ Praha 14                                                        

 
T: 19. 5. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                        Mgr. Irena Kolmanová 
starosta městské části Praha 14                            uvolněná členka Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:   ODOP 



 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 260/RMČ/2016 
 

k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby                      
„Služby v oblasti geografického informačního systému MISYS“                    

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
protokol z jednání hodnotící komise  k veřejné zakázce malého rozsahu na služby                      
„Služby v oblasti geografického informačního systému MISYS“                    
 

II. r o z h o d l a  
 

na základě doporučení hodnotící komise uzavřít smlouvu s uchazečem GEPRO                          
spol. s r. o., se sídlem Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, IČ: 44851529 
  

III.    u k l á d á 
         Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14 

 
zajistit veškeré právní úkony k ukončení veřejné zakázky malého rozsahu na služby                      
„Služby v oblasti geografického informačního systému MISYS“                     

                                
T: 31. 5. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Luděk Lisý 
Na vědomí:   KT, OPKČ, OŘEŠ, OV 

 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 261/RMČ/2016 
 

k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby                    
„Malování v ZŠ Vybíralova“                                                                  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. zahájení zadávacího řízení  k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Malování                 

v ZŠ Vybíralova“                                                                   
 

 2.  návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce 
 
 3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslaná výzva k předmětné veřejné zakázce   
 
II. j m e n u j e 
 
 členy a náhradníky hodnotící komise 
 
III.    u k l á d á 
         Mgr. Jaroslavu Šupkovi, řediteli ZŠ Vybíralova 

 
 zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k veřejné zakázce malého 

rozsahu na služby „Malování v ZŠ Vybíralova“                                                                 
                                              

T: 13. 6. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Mgr. Jaroslav Šupka 
Na vědomí:   ZŠ Vybíralova, OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 262/RMČ/2016 
 

k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky                                             
„Parkourové hřiště Černý Most“  realizované ve zjednodušeném podlimitním řízení                                                                                     

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. zahájení zadávacího řízení  k veřejné zakázce na dodávky „Parkourové hřiště Černý 

Most“  realizované ve zjednodušeném podlimitním řízení                                                                                                                                                       
 

 2.  návrh zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo 
 
 3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslaná výzva k předmětné veřejné zakázce   
 
II. j m e n u j e 
 
 členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnotící komise 
 
III.    u k l á d á 
         Ing. Iloně Pickové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 

 
 zajistit veškeré právní úkony související se zadávacím řízením k podlimitní veřejné 

zakázce na dodávky „Parkourové hřiště Černý Most“  realizované ve zjednodušeném 
podlimitním řízení                                                                                                                                                     
                                              

T: 13. 6. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                          Ing. Ilona Picková 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Ilona Picková 
Na vědomí:   ODOP, OPKČ, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 263/RMČ/2016 
 

k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku  
„Dodávka interaktivních tabulí a projektorů s příslušenstvím“                                                                  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku „Dodávka 

interaktivních tabulí a projektorů s příslušenstvím“ 
 
 2.  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky „Dodávka interaktivních tabulí     

a projektorů s příslušenstvím“ 
 
II. j m e n u j e  
 

k veřejné zakázce na dodávky „Dodávka interaktivních tabulí a projektorů 
s příslušenstvím“ komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové 
podobě 

 
III.    u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky „Dodávka 
interaktivních tabulí a projektorů s příslušenstvím“ 

 
T: 13. 6. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                         Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 264/RMČ/2016 
 

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na vypracování projektové dokumentace, výkon 
inženýrské činnosti a autorského dozoru č. j. 0004/2016/OI_OddI/1050 na služby 

„Projekční práce na rekonstrukci komunikací v oblasti starých Kyjí“ 
___________________________________________________________________________ 

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

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0004/2016/OI_OddI/1050 na služby „Projekční 
práce na rekonstrukci komunikací v oblasti starých Kyjí“ 
                            

II.     u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0004/2016/OI_OddI/1050 na služby 
„Projekční práce na rekonstrukci komunikací v oblasti starých Kyjí“  
                                                        

 
T: 31. 5. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                          Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 265/RMČ/2016 
 

k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelového vedení 1kV                       
do pozemku parc. č. 2817, k. ú. Kyje 

 ___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í 
 

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelového vedení 1kV                     
do pozemku parc. č. 2817, k. ú. Kyje se společností PREdistribuce, a. s., se sídlem 
Svornosti 3199/19a, Praha 5, za cenu 6 680 Kč bez DPH 
  

II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelového vedení 1kV 
do pozemku parc. č. 2817, k. ú. Kyje se společností PREdistribuce, a. s.  

 
                                

T: 30. 6. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 266/RMČ/2016 
 

k uzavření smlouvy o výpůjčce s možností provést stavbu č. 999412/28                                  
“Praha bez bariér – Metro Hloubětín – DC Paprsek, Praha 14“ na části pozemku 

parc. č. 355/2, parc. č. 782/30, parc. č. 784/3, katastrální území Hloubětín 
 ___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í 
 

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 355/2, parc. č. 782/30, parc. č. 784/3 
v katastrálním území Hloubětín mezi městskou částí Praha 14 a TSK hl. m. Prahy,                            
se sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1, na dobu realizace stavby č. 999412/28 “Praha bez 
bariér – Metro Hloubětín – DC Paprsek, Praha 14“ 

  
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 355/2, parc. č. 782/30, 
parc. č. 784/3, katastrální území Hloubětín, na dobu realizace stavby č. 999412/28                 
“Praha bez bariér – Metro Hloubětín – DC Paprsek, Praha 14“ 

                                
T: 30. 6. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 267/RMČ/2016 
 

k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2737, k. ú. Kyje 
 ___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í 
 

s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2737, k. ú. Kyje o výměře 1m2 
s Lubošem Rendlem, vlastníkem sousedního pozemku, za cenu 30 Kč/m2/měsíc bez 
DPH 

  
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2737, k. ú. Kyje o výměře 
1m2 s Lubošem Rendlem, vlastníkem sousedního pozemku  
  

 
                                

T: 31. 5. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 268/RMČ/2016 
 

k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1637/3, 
katastrální území Hloubětín 

 ___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í 
 

s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1637/3 ostatní plocha, zeleň, 
katastrální území Hloubětín, mezi městskou částí Praha 14 a IP IZOLACE 
POLNÁ s.r.o. 

 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1637/3 ostatní plocha, zeleň, 
katastrální území Hloubětín s firmou IP IZOLACE POLNÁ s. r. o. 
  
                               

T: 31. 5. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 269/RMČ/2016 
 

k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2887/1, 
katastrální území Kyje 

 ___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í 
 

s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2887/1 jiná plocha, ostatní plocha, 
katastrální území Kyje, mezi městskou částí Praha 14 a SVJ Lipnická 1560 

 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2887/1 jiná plocha, ostatní 
plocha, katastrální území Kyje s SVJ Lipnická 1560 

                                
T: 31. 5. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 270/RMČ/2016 
 

k uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813   
v k. ú. Černý Most 

 ___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í 
 

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 
v k. ú. Černý Most o výměře 14 m2 za účelem umístění a provozování letní 
předzahrádky v ulici Maňákova na období od 1. 6. do 30. 9. 2016 mezi MČ Praha 14                  
a spol. Mediaterranean Trade company s.r.o, se sídlem Stehlíkova 1504, Slaný  

 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
zajistit s žadatelem uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu     
č. p. 813 v k. ú. Černý Most  
 

                               T: 30. 6. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 271/RMČ/2016 
 

 k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1072/188, k. ú. Hloubětín                           
o výměře 85 m2 

 ___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s o u h l a s í 
 

s uzavřením pachtovní smlouvy s pí Simonou Zdeňkovou, majitelkou sousední 
nemovitosti, na část pozemku parc. č. 1072/188, k. ú. Hloubětín o výměře 85 m2                            
za pachtovné ve výši 11 Kč/m2/rok  
  

II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 
  

zajistit uzavření pachtovní smlouvy s pí Simonou Zdeňkovou na část pozemku 
parc. č. 1072/188, k. ú. Hloubětín o výměře 85 m2  

  
 

                               T: 15. 7. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 272/RMČ/2016 
 

ke změně osoby nájemce části pozemku parc. č. 125, k. ú. Kyje 
 ___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 

zánik nájemní smlouvy č.j. 654/201/OSM/96 na pronájem pozemku parc. č. 125, 
k. ú. Kyje z důvodu úmrtí nájemce – Karla Valacha, bytem Leopoldova 1682, Praha 4 

 
II. s o u h l a s í 
 

s uzavřením pachtovní smlouvy na pozemek parc. č. 125 k. ú. Kyje, mezi MČ Praha 14 
a paní Petrou Valachovou, bytem Leopoldova 1682, Praha 4  
   

III.   u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 
  

uzavřít pachtovní smlouvu na pozemek parc. č. 125, k. ú. Kyje s paní Petrou 
Valachovou  

  
 

                               T: 30. 5. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 273/RMČ/2016 
 

k využití nabídkové ceny silové elektřiny na období od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2017                
pro objekty ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 a k využití bonusů 

předložených v rámci nabídky společnosti PRE, a. s.  
 ___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s e  s e z n á m i l a  
 

s nabídkami společnosti Pražská energetika, a. s. ze dne 11. 5. 2016 a 13. 5. 2016, které 
zahrnují: 
 

 1. cenu silové elektřiny na období od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2017 pro objekty                        
ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14  

 

 2. cenu za pořízení 2 ks elektrokol  
 

 3. využití elektroskútru do 30. 9. 2017 formou PR spolupráce  
 
II. s c h v a l u j e 
 
 1. individuální cenu silové elektřiny společnosti Pražská energetika, a. s., na období                  

od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2017 ve výši 969 Kč/MWh, dle cenové nabídky ze dne                    
11. 5. 2016, která bude závazná pro všechna odběrná místa v objektech ve svěřené 
správě nemovitostí MČ Praha 14 

  

 2. provedení všech nezbytných úkonů vedoucích k uzavření smlouvy k nákupu 
2 ks elektrokol dle cenové nabídky společnosti Pražská energetika, a. s., ze dne 
11. 5. 2016 

 

 3. provedení všech nezbytných úkonů vedoucích k uzavření smlouvy o PR spolupráci      
k využití elektroskútru dle nabídky společnosti Pražská energetika, a. s., ze dne                    
13. 5. 2016 

 
III. s o u h l a s í   

 
s provedením všech nezbytných úkonů vedoucích k uzavření jednotlivých „Smluv                    
o sdružených službách dodávky elektřiny“ na období od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2017                  
pro všechna odběrná místa v objektech ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14                
se společností Pražská energetika, a. s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10 

 



IV.   u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 
  
 1. zajistit seznámení společnosti Pražská energetika, a. s., s rozhodnutím Rady městské 

části Praha 14 a odeslání akceptačního formuláře  
                               T: ihned 

 
 2. zajistit seznámení všech subjektů zřízených a založených MČ Praha 14 s individuální 

cenou silové elektřiny na období od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2017 dle cenové nabídky 
ze dne 11. 5. 2016 

T: 31. 7. 2016 
 

 3. zajistit provedení všech nezbytných úkonů vedoucích k uzavření jednotlivých 
„Smluv o sdružených službách dodávky elektřiny“ na období od 1. 12. 2016 do                
31. 12. 2017 se společností Pražská energetika, a. s.  

T: 30. 11. 2016 
 

 4. zajistit prostřednictvím OPKČ provedení všech nezbytných úkonů vedoucích 
k uzavření smlouvy k nákupu 2 ks elektrokol dle cenové nabídky společnosti Pražská 
energetika, a. s., ze dne 11. 5. 2016 

T: 30. 6. 2016 
 

 5. zajistit prostřednictvím OPKČ provedení všech nezbytných úkonů vedoucích 
k uzavření smlouvy o PR spolupráci k využití elektroskútru dle nabídky společnosti 
Pražská energetika, a. s., ze dne 13. 5. 2016 

T: 30. 6. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM, SMP-14, a.s., OŘEŠ, OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 274/RMČ/2016 
 

k hodnotící zprávě k „Plánu zimní údržby místních komunikací za období 
od 1. 11. 2015 do 31. 3. 2016“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
hodnotící zprávu k  plnění „Plánu zimní údržby místních komunikací za období od                           
1. 11. 2015 do 31. 3. 2016“ dle přílohy č. 1 

 
II. u k l á d á 
 Ing. Iloně Pickové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 
 1. předložit aktualizovaný „Plán zimní údržby komunikací na období od 1. 11. 2016                

do 31. 3. 2017“ 
     T: 15. 9. 2016 

 
 2. připomínkovat plán zimní údržby místních komunikací v majetku hl. m. Prahy, 

předložený Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, na zimní období                         
od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017 s cílem minimalizovat negativní dopad nepříznivých 
klimatických podmínek pro občany městské části Praha 14 a Technické správě 
komunikací hl. m. Prahy předat požadavky k rozsahu provádění zimní údržby 
v období od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017 na komunikacích v majetku hl. m. Prahy                
a ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy na území městské části                  
Praha 14 

T: 15. 9. 2016 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                            Ing. Ilona Picková 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Ilona Picková 
Na vědomí:   ODOP 



příloha č. 1 
Hodnotící zpráva 

 
Odbor dopravy a ochrany prostředí zpracoval „Plán zimní údržby místních komunikací            
na období od 1.11.2015 do 31.3.2016“, který byl schválen Radou městské části na jejím       
20. jednání dne 21.9.2015. 
 
V plánu zimní údržby místních komunikací je stanovení postupu při zmírňování závad   ve 
sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vlivem nepříznivých klimatických 
podmínek. Je zřejmé, že v zimním období není možno závady zcela odstranit, ale výrazně 
snížit jejich dopad pro uživatele místních komunikací. Je nutno také  přihlédnout                           
ke společenským potřebám a k ekonomickým možnostem vlastníka komunikace. Na území 
městské části Praha 14 jsou komunikace ve vlastnictví Hlavního města Prahy, které má                  
ve správě Technická správa komunikací hl. .m. Prahy (TSK hl. m. Prahy) a komunikace 
ve vlastnictví a správě MČ Praha 14. 
 
Zimní období 2015 – 2016 bylo ve znamení mírnějšího průběhu a obdobím s několika 
chladnějšími dny se spadem sněhu a jeho přimrzáním na komunikacích. Mírnější průběh zimy 
měl pozitivní dopad i na finanční stránku zabezpečení zimního období.  
      
Zásahy zimní údržby v období 2015 - 2016 byly provedeny vždy na pokyn pracovníka 
Oddělení dopravy ODOP. V období 1.11.2015 – 31.12.2015 nebyl dán žádný pokyn                    
pro výjezd na úklid komunikací. V období 1.1.2016 – 31.3.2016 byly provedeny níže uvedené 
výjezdy. 
Leden 2016: 6x na motoristických komunikacích, 2x u zdravotních středisek,                        
7x  na nemotoristických komunikacích – chodnících. 
Únor 2016: 2x na motoristických komunikacích, 1x u zdravotních středisek,                                 
1x na nemotoristických komunikacích – chodnících. 
Březen 2016: 1x výjezd na nemotoristické komunikace – chodníky. 
 
Pracovníci oddělení dopravy ODOP v případech teplot okolo 0ºC vždy důsledně 
vyhodnocovali nutnost údržby komunikací, tj. vozovek a chodníků zařazených 
do jednotlivých pořadí dle významu a časového limitu. Před potvrzením „Protokolu o předání 
a převzetí provedených prací“ provedli řádnou místní kontrolu zimního úklidu. Zjištěné 
nedostatky se řešily neprodleně.  
 
Pracovníci ODOP projednali se zástupcem firmy AKROP, provádějící pro Pražské služby, 
a.s. zimní úklidové práce, nekvalitně provedené úklidové práce dne 5.1.2016 na chodnících 
v I. a II. pořadí, které jsou ve správě MČ Praha 14. Došlo k reklamaci provedených prací, 
proto byla faktura vrácena firmě Pražské služby a.s. a následně snížena     z  463.956,58,- Kč 
na 417.382,42,- Kč, tedy o 46.574,16,- Kč. 
 
Kontrolou dne 7.1.2016 bylo zjištěno nedostatečné provedení úklidu chodníků v I. a II. 
pořadí. Pracovník ODOP takto provedený úklid „nepřevzal“ a tento nekvalitně provedený 
zásah nebyl následně fakturován a uhrazen. 
 
Osvědčila se pohotovost pracovníků Oddělení dopravy ODOP v zimním období                         
o víkendech a svátcích (ve dne i v noci). Touto pohotovostí bylo zajištěno okamžité řešení  



situací v důsledku nepříznivých klimatických podmínek na vozovkách a chodnících              
ve správě MČ Prahy 14. 
Městská část Praha 14 v rámci svých možností vychází vstříc požadavkům občanů Prahy 14    
a některé motoristické a nemotoristické komunikace, které jsou ve správě TSK hl. m. Prahy    
a na kterých nemá TSK hl. m. Prahy dle jejich plánu zimní údržby provádět zimní úklid, 
zařadila do svého plánu zimního úklidu. Tato skutečnost byla potvrzena souhlasem Rady 
městské části Praha 14 v rámci schvalování plánu zimní údržby. Jedná se především o velmi 
frekventované prostranství před stanicemi metra Rajská zahrada, Černý Most, zdravotnické 
zařízení – např. poliklinika „Parník“, poliklinika „Klánovická“, chodníky v lokalitě Černý 
Most aj.  
 
Oddělení dopravy ODOP aktivně a operativně reagovalo i na podněty a připomínky občanů 
k zimnímu úklidu vozovek a chodníků. Takové situace byly řešeny neprodleně, jakmile 
technika a lidé byli k dispozici. 
 
Odbor dopravy a ochrany prostředí, Oddělení dopravy, požádá TSK hl. m. Prahy, aby                
do svého plánu zimní údržby na zimní období 2016 - 2017 zařadila nemotoristické 
komunikace - chodníky, které jsou v její správě a v současné době je neudržuje po obou 
stranách komunikace, a to v těchto ulicích: Ronešova, V Chaloupkách, Breitcetlova, 
Vybíralova, Poděbradská (v úseku ulic A. Čížkové – Hloubětínská), plochy před ZŠ a MŠ, 
které jsou ve správě TSK hl. m. Prahy.            
Na potřebnost zimního úklidu v těchto ulicích byl ODOP žádán občany MČ Praha 14. 
 
 
Finanční náklady (v Kč) za zimní údržbu místních komunikací v období od 1.11.2015                
do 31.3.2016 byly v následující výši.  
 
 
Motoristické komunikace (vozovky) 
 

 
788.379,84,- 

Nemotoristické komunikace (chodníky) 
 

 
491.872,90,- 

Posypová sůl (použita na chodníky)  
     8.954,00,- 

 
CELKEM 

 
1.289.206,74,- 

 
 

 
Zpracovatel:                      Ing. Josef Morávek, vedoucí oddělení dopravy ODOP 
       
Datum zpracování:            9.5.2016 

 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 275/RMČ/2016 
 

k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce                            
na stavební práce „Park Pilská - 2. etapa - Novostavba komunitního centra“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce                       

na stavební práce „Park Pilská - 2. etapa - Novostavba komunitního centra“ 
 
 2.  zadávací dokumentaci k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení                   

k veřejné zakázce „Park Pilská - 2. etapa - Novostavba komunitního centra“ 
  
II. j m e n u j e  
 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové 
podobě ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení k veřejné zakázce „Park 
Pilská -  2. etapa - Novostavba komunitního centra“ 

 
III.    u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce                      
na stavební práce „Park Pilská - 2. etapa - Novostavba komunitního centra“ 

 
T: 31. 5. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                         Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
36. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 16. 5. 2016 
 

č. 276/RMČ/2016 
 

k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce  
„Rekonstrukce střechy ZŠ Šimanovská“                                                                  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce střechy            

ZŠ Šimanovská“ 
 
 2.  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 

„Rekonstrukce střechy ZŠ Šimanovská“ 
 
II. j m e n u j e  
 

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce střechy                                 
ZŠ Šimanovská“ komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové 
podobě 

 
III.    u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce 
střechy ZŠ Šimanovská“ 
 

T: 31. 5. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                         Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ 
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