
Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2015 

 
č. 23/ZMČ/2015 

 
k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

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: 8. 7. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    OSO 
 



Příloha č. 1 
 
 
Seznam kandidátů na funkci přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 

 
 
 
Nová uchazečka o výkon funkce přísedící  
 
 
JUDr. Jana Puchingerová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2015 

 
č. 24/ZMČ/2015 

 
k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

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 z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
 
Na vědomí:   členové Zastupitelstva městské části Praha 14 
 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2015 

 
č. 25/ZMČ/2015 

 
k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn 

neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14   
 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

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. 4. 2015 v souladu s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., ze dne 
16. 3. 2015, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů 

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

zajistit realizaci tohoto usnesení s účinností od 1. 4. 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    KT - PO 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2015 

 
č. 26/ZMČ/2015 

 
ke změně ve složení kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14    

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 
ukončení členství v kontrolním výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 pana Jana 
Przybyly  

 
II. j m e n u j e 
 

paní Karolínu Chloubovou za členku kontrolního výboru Zastupitelstva městské části 
Praha 14 

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

informovat paní Karolínu Chloubovou o jejím jmenování členkou kontrolního výboru 
Zastupitelstva městské části Praha 14 

 
T: 30. 6. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    OPKČ, kontrolní výbor ZMČ Praha 14 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14 
  

U s n e s e n í 
 

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2015 

 
č. 27/ZMČ/2015 

 
ke změně ve složení finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 

___________________________________________________________________________ 

Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

I. o d v o l á v á 
 

Mgr. Vladimíra Tománka z funkce člena finančního výboru Zastupitelstva městské části 
Praha 14 

 
II. j m e n u j e 

 
Ing. Jana Adámka do funkce člena  finančního výboru Zastupitelstva městské části 
Praha 14 

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

 
informovat Mgr. Vladimíra Tománka a Ing. Jana Adámka o rozhodnutí Zastupitelstva 
městské části Praha 14 

 
T: 30. 6. 2015 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
       Bc. Radek Vondra                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14          zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí :  KT-PO, tajemník finančního výboru 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2015 

 
č. 28/ZMČ/2015 

 
k ověřeným příležitostem z Dětského fóra 2015 a Veřejného fóra 2015 a stanovení 

garantů k ověřeným příležitostem MČ Praha 14 
 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 
1.  příležitosti formulované na veřejném projednání dětí a mládeže k celkovému rozvoji 

MČ Praha 14 (Dětské fórum 2015) dne 9. 3. 2015 následně ověřené anketou, podle 
přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení  

 
2.  příležitosti formulované na veřejném projednání k celkovému rozvoji MČ Praha 14 

dne 16. 3. 2015 (Veřejné fórum 2015) a následně ověřené anketou, podle přílohy            
č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 

 
3.  stanovení garantů za jednotlivé problémy dle přílohy č. 3 a přílohy č.4 

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

posoudit reálné možnosti MČ a zpracovat návrh opatření a aktivit k řešení problémů 
definovaných na Dětském fóru dne 9. 3. 2015 a Veřejném fóru dne 16. 3. 2015 
ověřených anketou do aktualizace Komunitního plánu Zdravé MČ pro roky 2014 - 2015 
a předložit návrh aktualizace KPZMČ na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 

 
T: 31. 12. 2015 

 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    vedení MČ, vedoucí odborů 
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Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 

 
 
 

Zpráva o výsledcích ankety k ověření 
příležitostí z Dětského fóra Prahy 14 

v roce 2015 
 

 

Obsah: 
 
1. Cíl, metodika a průběh ankety 2 
2. Výsledky 2 
3. Hodnocení 2 
4. Závěr 4 
5. Grafické a Tabulkové přílohy: 
 Graf č. 1: Celkový počet hlasů 5 
 Graf č. 2: Celkový procentuální podíl hlasů 6
 Graf č. 3: Počet hlasů podle bydliště respondentů 7 
 Graf č. 4: Procentuální podíl hlasů podle bydliště respondentů 8 
 Graf č. 5: Umístění příležitostí na DF a v anketě 9 
 Tabulka č. 1: Celková tabulka hlasování v ověřovací anketě 10
 Tabulka č. 2: Procentuální podíl hlasů podle bydliště respondenta 11 
 Tabulka č. 3: Celková tabulka hlasování podle bydliště respondenta 12 
 Tabulka č. 4 : Celkové pořadí příležitostí 13 
  

 
 
 

 
 
 

Zpracovala: Ing. P. George 

 KS OSPK  
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1. CÍL, METODIKA A PRŮBĚH 
 

1. Cíl, metodika a průběh 
Cílem ankety bylo ověřit příležitosti městské části Praha 14 definované na Dětském fóru (9. 3. 2015) a získat 
podklady pro komunitní plánování. Zpracování Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 14 vychází 
z metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR a MŽP. Komunitní plán je podkladem pro proces strategického 
plánování a řízení zejména pro tvorbu a aktualizaci Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14. Účelem komunitního 
plánu je stanovení krátkodobých cílů rozvoje městské části v komplexním dokumentu z pohledu veřejnosti.  
Děti a mládež tvoří významnou část obyvatel Prahy 14. Městská část zapojováním dětí a mládeže dává mladým 
lidem možnost vyjádřit se k tomu, co jim na městské části chybí, co by se mělo změnit /upravit/zajistit, tak, aby 
byli spokojeni s místem, kde žijí a ovlivnit tak budoucnost městské části. Zapojení dětí a mládeže má význam 
z hlediska rozvoje MČ. Přináší nové podněty a nápady, ukazuje problematiku Prahy 14  jiným úhlem pohledu. 
Mladí lidé se více ztotožňují s postupy v řešení problémů a získávají vztah k hodnotám výsledků a posiluje se 
vztah mladých lidí k místu, kde žijí. Anketa probíhala od 30. 3. do 13. 4. 2015 formou dotazníků obsahujících 
seznam devatenácti námětů a příležitostí MČ Praha 14, které formulovali účastníci Dětského fóra. Tyto podněty 
bylo nezbytné ověřit anketou mezi ostatními vrstevníky žijícími, i studujícím v Praze 14. Každý z respondentů 
mohl na anketní lísku označit 2 z 19 již zaznamenaných podnětů či každý mohl označit pouze jednu možnost a 
jeden vlastní návrh zapsat. 
Základním dělením respondentů bylo místo, kde na městské části bydlí či zda pouze navštěvují školu v Praze 14. 
Anketní lístky byly distribuovány do všech základních, mateřských a některých středních škol na Praze 14, SOU 
gastronomie a podnikání, SOŠ administrativy EU. Sběrné boxy s anketními lístky byly také umístěny 
v pobočkách městských knihoven, v Domě dětí a mládeže Prahy 9, na pracovišti Úřadu práce a v přízemí budov 
úřadu MČ Praha 14. Souběžně s distribucí papírové formy anketních lístků probíhala anketa i online na 
www.praha14.cz. 
Vyplněné lístky se následně sečetly a rozdělily na platné a neplatné. Dále byly zpracovány podle počtu hlasů a 
podle bydliště respondentů. Výsledky jsou uvedené v tabulkách, které jsou součástí této zprávy. 
 

2. VÝSLEDKY 
 

V letošním roce zúčastnilo ankety 898 respondentů (r. 2014 – 978, 2013 - 896, r. 2012 - 1729), což činí 29,2 % 
dětí ve věkové kategorii od 10 -18 let. Anketní lístky byly rozdány 1400 žákům všech základních a středních škol 
(r. 2014 – 2000 anketních lístků). Oproti roku 2014 došlo k mírnému poklesu vrácených anketních lístků. 
Celkově však bylo distribuováno o 600 ks anketních lístků méně v porovnání s rokem 2014.  
Z celkového objemu bylo odevzdáno 13 neplatných lístků (byly uvedeny více jak dvě odpovědi). Ankety na 
webu se zúčastnilo 126 respondentů (r. 2014 - 15). Účast v on line anketě se každým rokem zvyšuje. 
 
 

Celkový počet lístků 772 

Z toho neplatné 13 

Z toho platné 759 

Počet hlasujících na webu 
 

126 

Celkový počet hlasujících 
 

898 

 
3. HODNOCENÍ 

 
Čtvrtý ročník Dětského fóra uspořádala městská část Praha 14 ve spolupráci s Žákovským zastupitelstvem Prahy 
14. Žákovské zastupitelstvo Prahy 14 vybralo 4 základní témata ke společně diskusi.  

� Sportovní a kulturní vyžití mládeže 
� Pomoc sociálně slabým 
� Koše, lampy a lavičky  
� „Psí problematika“ 

 
Výsledkem diskuse nad 4 nosnými tématy bylo zformulování 19 námětů, které měla následně anketa ověřit.  
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19 příležitostí Dětského fóra 2015 
 

� Vybudovat klub (hudební a taneční) pro teenagery na Černém Mostě 
� Zřídit letní kino na Plechárně 
� Navýšit počet nízkopodlažních autobusů na linkách č. 223 a č. 110 
� Realizovat více sportovních turnajů mezi školami 
� Přidat koše, lampy, lavičky ke Kyjskému rybníku 
� Zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova (noclehárna a systém brigád) 
� Vybudovat psí louku a hřiště na Černém Mostě 
� Zlepšit propagaci kulturních akcí na sociálních sítích a na školách skrze volené zástupce ze škol  
� Revitalizovat vnitrobloky na Černém Mostě 
� Doplnit odpadkové koše s pytlíky na exkrementy u Kyjského rybníka, v Zelenečské ul., Vybíralově ul. a 

Doležalovi ul. 
� Opravit lavičky ve Vašátkově ul. 
� Vybudovat workoutové hřiště na Lehovci v ul. Kukelská 
� Instalace veřejného osvětlení v centrálním parku Černý Most 
� Umístit lavičky před ZŠ Šimanovská a ZŠ Chvaletická 
� Vybudovat domov pro seniory v Hloubětíně 
� Uspořádat sbírky pro sociálně slabé 
� Zavedení veřejně prospěšných prací – úklid psích exkrementů 
� Revitalizovat travnatou plochu mezi ulicemi Kučerova, Mansfeldova a Bryksova u metra B – Černý 

Most a vybudovat na ploše hřiště pro různé věkové kategorie 
� Vybudovat tělocvičnu v ZŠ Šimanovská 

 
Anketa ověřila 6 příležitostí vybraných dětmi a mládeží na Dětském fóru. 
 

� Vybudovat klub (hudební a taneční) pro teenagery na Černém Mostě 
� Zřídit letní kino na Plechárně 
� Realizovat více sportovních turnajů mezi školami 
� Přidat koše, lampy, lavičky ke Kyjskému rybníku 
� Zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova (noclehárna a systém brigád) 
� Vybudovat psí louku a hřiště na Černém Mostě 

 
 
V celkových výsledcích (graf č.1, tabulka č. 1 a 4) se odrazilo přání mladých lidí „zrealizovat více sportovních 
turnajů mezi školami“. Druhý nejvyšší počet hlasů získalo „vybudování psí louky na Černém Mostě“ a téměř se 
stejným počtem hlasů s rozdílem pouze jednoho hlasu se na třetím místě obsadilo „vybudování letního kina na 
Plechárně“.  
„Doplnit koše, lampy a lavičky“ se stává již tradičním tipem našich mladých spoluobčanů. Čtvrté místo patří 
přidání mobiliáře (koše, lavičky) a osvětlení v okolí Kyjského rybníka, kde se již v letošním roce podařilo 
vybudovat veřejné ohniště.  
Mladí lidé si již tradičně stěžují nedostatečné kulturní a sportovní vyžití na Praze 14 a tak páté místo patří 
„vybudování hudebního a tanečního klubu pro teenagery“, které však na Dětském fóru obsadilo první pozici. 
„Zavedení veřejně prospěšných prací – úklid psích exkrementů, revitalizace travnaté plochy mezi ulicemi 
Kučerova, Mansfeldova a Bryksova u metra B – Černý Most, vybudovaní na této ploše hřiště pro různé 
věkové kategorie, realizace a vybudování workoutového hřiště na Lehovci v ul. Kukelská“ jsou dalšími 
příležitostmi, které se svými počty hlasů umístily na 6., 7. a 8. místě ankety. Dle metodiky NSZM a MŽP se však 
nestávají ověřenými výsledky stejně tak jako „vybudování domova pro seniory“, které v anketě obsadilo 
deváté místo. Na desátém místě a naopak ověřenou příležitostí se stává „zřízení mini home a mini jobs pro lidi 
bez domova (noclehárna a systém brigád)“. 
 
Grafy č. 1, 2 a tabulka č. 3 ukazují celkový počet hlasů k jednotlivým problémům, v tabulce č. 2 je zpracován i 
procentuální podíl počtu odevzdaných hlasů dle jednotlivých lokalit. 
 
Grafy č. 3 a 4 a tabulka č. 3 ukazují rozdělení hlasů podle bydliště dotazovaných žáků. Mladí lidé z Černého 
Mostu a Hostavic preferují „vybudovaní psí louky na Černém Mostě“. Hloubětínští, Kyjští, žáci žijící mimo 
městskou část Praha 14 a ti, co bydliště neuvedli, dali nejvíce hlasů „realizaci více sportovních turnajů mezi 
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školami“. Hlasující na webových stránkách naopak preferují „zavedení veřejně prospěšných prací – úklid psích 
exkrementů“. 
 
V grafu č. 5 a tabulce č. 4 lze porovnat umístění vytipovaných příležitostí na Dětském fóru a v ověřovací anketě. 
 
Z ověřovací ankety vyplývá, že dotazovaní mladí lidé upřednostnili „zavedení veřejně prospěšných prací – úklid 
psích exkrementů, revitalizaci travnaté plochy mezi ulicemi Kučerova, Mansfeldova a Bryksova u metra B – 
Černý Most, vybudovaní na této ploše hřiště pro různé věkové kategorie, vybudování workoutového hřiště 
na Lehovci v ul. Kukelská a vybudování domova pro seniory“ na rozdíl od účastníků Dětského fóra, kteří 
preferovali „navýšení počet nízkopodlažních autobusů na linkách č. 223 a č. 110, zlepšení propagace 
kulturních akcí na sociálních sítích a na školách skrze volené zástupce ze škol, revitalizovaní vnitrobloků na 
Černém Mostě“. 
Anketou se podařilo ověřit 6 příležitostí, které se na Dětském fóru i v hlasování v anketě umístily do desátého 
místa. 
 
 
4.  ZÁVĚR 

Městská část Praha 14 již čtvrtým rokem uspořádala pro děti a mládež Dětské fórum, kde se mohli mladí lidé 
vyjádřit k tomu, co se jim na městské části chybí, co by se mělo změnit/upravit/zajistit tak, aby byli spokojeni 
s místem, kde žijí. Tyto i další náměty a připomínky k rozvoji jsou podkladem pro tvorbu komunitní plánování a 
aktualizaci Akčního plánu ke strategickému plánu Prahy 14. Na veřejné setkání s dětmi a mládeží navazovala 
anketa, jejíž cílem bylo ověřit závěry formulované mladými lidmi v rámci toho společného diskusního setkání. 
Výsledkem anketního šetření je 6 ověřených příležitostí MČ Praha 14 z pohledu dětí a mládeže. Vyhodnocení 
ankety - ověřené výsledky Dětského fóra se předkládají k projednání Žákovskému zastupitelstvu, Radě a 
následně i Zastupitelstvu ke stanovení úkolů a odpovědností za jejich řešení. Realizace Dětského fóra a 
ověřovací ankety jsou jednou z možností, jak zapojit dětí a mládež do veřejného života a rozhodovacích procesů 
místní samosprávy. Hlavními důvody pro zapojování dětí a mládeže na Praze 14 jsou: 

� Otevřít a zprůhlednit rozhodovací procesy v MČ 

� Umožnit mladým lidem aktivně se podílet na ovlivňování životních podmínek v Praze 14 

� Vyvolat zájem o komunální politiku 

� Odstraňovat nepochopení a nedorozumění, předcházení konfliktů 

� Zvyšovat a o posilovat důvěru mladých lidí v představitele MČ 

� Zdroj inovativní a inspirativních podnětů 

 

Participace je proces časově, finančně i personálně náročnější. Negativa jsou ale vyvážena efektivnějším 
využitím prostředků a zdrojů při realizaci jednotlivých projektů a posilování občanské sounáležitosti. 
Participační procesy jsou průběžně monitorovány a ZMČ je každoročně předkládána hodnotící zpráva o stavu a 
míře zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. 
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Graf. č. 1 Celkový počet hlasů

Vybudovat klub (hudební a taneční) pro teenagery na Černém Mostě
Zřídit letní kino na Plechárně
Navýšit počet nízkopodlažních autobusů na linkách č. 223 a č. 110
Realizovat více sportovních turnajů mezi školami
Přidat koše, lampy, lavičky ke Kyjskému rybníku
Zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova (noclehárna a systém brigád)
Vybudovat psí louku a hřiště na Černém Mostě
Zlepšit propagaci kulturních akcí na sociálních sítích a na školách skrze volené zástupce ze škol
Revitalizovat vnitrobloky na Černém Mostě
Doplnit odpadkové koše s pytlíky na exkrementy u Kyjského rybníka, v Zelenečské ul., Vybíralově ul. a Doležalovi ul.
Opravit lavičky ve Vašátkově ul.
Vybudovat workoutové hřiště na Lehovci v ul. Kukelská
Instalovat veřejného osvětlení v centrálním parku Černý Most
Umístit lavičky před ZŠ Šimanovská a ZŠ Chvaletická
Vybudovat domov pro seniory v Hloubětíně
Uspořádat sbírky pro sociálně slabé
Zavedení veřejně prospěšných prací – úklid psích exkrementů
Revitalizovat travnatou plochu mezi ulicemi Kučerova, Mansfeldova a Bryksova u metra B – Černý Most a vybudovat na ploše hřiště pro různé věkové kategorie
Vybudovat tělocvičnu v ZŠ Šimanovská
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Graf č. 2 Celkový procentuální podíl hlasů

Vybudovat klub (hudební a taneční) pro teenagery na Černém Mostě

Zřídit letní kino na Plechárně

Navýšit počet nízkopodlažních autobusů na linkách č. 223 a č. 110

Realizovat více sportovních turnajů mezi školami

Přidat koše, lampy, lavičky ke Kyjskému rybníku

Zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova (noclehárna a systém brigád)

Vybudovat psí louku a hřiště na Černém Mostě

Zlepšit propagaci kulturních akcí na sociálních sítích a na školách skrze volené zástupce ze škol

Revitalizovat vnitrobloky na Černém Mostě

Doplnit odpadkové koše s pytlíky na exkrementy u Kyjského rybníka, v Zelenečské ul., Vybíralově ul. a Doležalovi ul.

Opravit lavičky ve Vašátkově ul.

Vybudovat workoutové hřiště na Lehovci v ul. Kukelská

Instalovat veřejného osvětlení v centrálním parku Černý Most

Umístit lavičky před ZŠ Šimanovská a ZŠ Chvaletická

Vybudovat domov pro seniory v Hloubětíně

Uspořádat sbírky pro sociálně slabé

Zavedení veřejně prospěšných prací – úklid psích exkrementů

Revitalizovat travnatou plochu mezi ulicemi Kučerova, Mansfeldova a Bryksova u metra B – Černý Most a vybudovat na ploše hřiště pro různé věkové kategorie

Vybudovat tělocvičnu v ZŠ Šimanovská
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Graf č. 3 Počet hlasů podle byliště respondenta 

Vybudovat klub (hudební a taneční) pro teenagery na Černém Mostě

Zřídit letní kino na Plechárně

Navýšit počet nízkopodlažních autobusů na linkách č. 223 a č. 110

Realizovat více sportovních turnajů mezi školami

Přidat koše, lampy, lavičky ke Kyjskému rybníku

Zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova (noclehárna a systém brigád)

Vybudovat psí louku a hřiště na Černém Mostě

Zlepšit propagaci kulturních akcí na sociálních sítích a na školách skrze volené zástupce ze škol

Revitalizovat vnitrobloky na Černém Mostě

Doplnit odpadkové koše s pytlíky na exkrementy u Kyjského rybníka, v Zelenečské ul., Vybíralově ul. a Doležalovi ul.

Opravit lavičky ve Vašátkově ul.

Vybudovat workoutové hřiště na Lehovci v ul. Kukelská

Instalovat veřejného osvětlení v centrálním parku Černý Most

Umístit lavičky před ZŠ Šimanovská a ZŠ Chvaletická

Vybudovat domov pro seniory v Hloubětíně

Uspořádat sbírky pro sociálně slabé

Zavedení veřejně prospěšných prací – úklid psích exkrementů

Revitalizovat travnatou plochu mezi ulicemi Kučerova, Mansfeldova a Bryksova u metra B – Černý Most a vybudovat na ploše hřiště pro různé věkové kategorie

Vybudovat tělocvičnu v ZŠ Šimanovská
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Tabulka č. 1 Celková tabulka hlasování v ověřovací anketě 

lok/hlasy 

Vybu
dovat 
klub 
(hude
bní a 
taneč
ní) 
pro 
teena
gery 
na 
Černé
m 
Mostě 

Zřídit 
letní 
kino 
na 
Plechá
rně 

Navýšit 
počet 
nízkopodl
ažních 
autobusů 
na linkách 
č. 223 a č. 
110 

Realizo
vat více 
sportov
ních 
turnajů 
mezi 
školami 

Přidat 
koše, 
lampy, 
lavičky 
ke 
Kyjské
mu 
rybníku 

Zřídit 
mini 
home a 
mini 
jobs 
pro lidi 
bez 
domov
a 
(nocleh
árna a 
systém 
brigád) 

Vybudo
vat psí 
louku a 
hřiště 
na 
Černém 
Mostě 

Zlepšit 
propagaci 
kulturníc
h akcí na 
sociálních 
sítích a na 
školách 
skrze 
volené 
zástupce 
ze škol  

Revitali
zovat 
vnitrobl
oky na 
Černém 
Mostě 

Doplnit 
odpadkov
é koše s 
pytlíky na 
exkremen
ty u 
Kyjského 
rybníka, v 
Zelenečsk
é ul., 
Vybíralov
ě ul. a 
Doležalov
i ul. 

Opravit 
lavičky 
ve 
Vašátko
vě ul. 

Vybudova
t 
workouto
vé hřiště 
na 
Lehovci v 
ul. 
Kukelská 

Instalovat 
veřejného 
osvětlení 
v 
centrální
m parku 
Černý 
Most 

Umístit 
lavičky 
před ZŠ 
Šimanovs
ká a ZŠ 
Chvaletic
ká 

Vybudo
vat 
domov 
pro 
seniory 
v 
Hloubět
íně 

Uspořá
dat 
sbírky 
pro 
sociáln
ě slabé 

Zavedení 
veřejně 
prospěšn
ých prací 
– úklid 
psích 
exkremen
tů 

Revitalizova
t travnatou 
plochu mezi 
ulicemi 
Kučerova, 
Mansfeldov
a a 
Bryksova u 
metra B – 
Černý Most 
a 
vybudovat 
na ploše 
hřiště pro 
různé 
věkové 
kategorie 

Vybudo
vat 
tělocvič
nu v ZŠ 
Šimano
vská Celkem 

Černý Most 30 36 10 48 22 17 58 2 11 2 2 7 12 5 5 10 17 32 4 330 

Hloubětín 9 8 8 23 16 6 12 1 2 3 2 16 6 15 11 4 12 1 2 157 

Kyje 10 9 9 20 7 10 6 3 0 3 1 10 1 8 5 2 4 0 15 123 

Hostavice 3 7 3 4 3 0 1 0 0 0 1 4 0 1 1 1 1 1 5 36 

jiné 9 6 2 15 7 3 3 0 0 0 2 8 1 4 4 2 3 4 3 76 

nezařazené 29 52 16 74 32 21 44 3 4 8 3 23 14 6 20 11 26 19 15 420 

web 12 19 10 11 26 7 14 3 17 12 1 3 11 5 21 2 30 21 13 238 

CELKEM 102 137 58 195 113 64 138 12 34 28 12 71 45 44 67 32 93 78 57 1380 

% podíl 7,4 9,9 4,2 14,1 8,2 4,6 10,0 0,9 2,5 2,0 0,9 5,1 3,3 3,2 4,9 2,3 6,7 5,7 4,1 
 

100, 0 

pořadí 5. 3. 11. 1. 4. 10. 2. 18. - 19. 15. 17. 18. - 19. 8. 13. 14. 9. 16. 6. 7. 12. X 

pořadí DF 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 
 

X 

Pozn. Modře jsou označené příležitosti ověřené anketou 
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Tabulka č. 2 Procentuální podíl podle bydliště respondenta 

lok/hlasy 

Vybudo
vat klub 
(hudebn
í a 
taneční) 
pro 
teenage
ry na 
Černém 
Mostě 

Zřídit 
letní 
kino 
na 
Plech
árně 

Navýš
it 
počet 
nízko
podla
žních 
autob
usů 
na 
linkác
h č. 
223 a 
č. 110 

Realizov
at více 
sportov
ních 
turnajů 
mezi 
školami 

Přidat 
koše, 
lampy, 
lavičky 
ke 
Kyjském
u 
rybníku 

Zřídit 
mini 
home a 
mini 
jobs pro 
lidi bez 
domova 
(nocleh
árna a 
systém 
brigád) 

Vybudo
vat psí 
louku a 
hřiště 
na 
Černém 
Mostě 

Zlepšit 
propagaci 
kulturních 
akcí na 
sociálních 
sítích a na 
školách 
skrze 
volené 
zástupce 
ze škol  

Revita
lizova
t 
vnitro
bloky 
na 
Černé
m 
Mostě 

Doplnit 
odpadkov
é koše s 
pytlíky na 
exkremen
ty u 
Kyjského 
rybníka, v 
Zelenečsk
é ul., 
Vybíralov
ě ul. a 
Doležalovi 
ul. 

Opravit 
lavičky 
ve 
Vašátko
vě ul. 

Vybu
dovat 
worko
utové 
hřiště 
na 
Lehov
ci v ul. 
Kukel
ská 

Instalovat 
veřejného 
osvětlení v 
centrálním 
parku Černý 
Most 

Umístit 
lavičky 
před ZŠ 
Šimanovs
ká a ZŠ 
Chvaletick
á 

Vybudo
vat 
domov 
pro 
seniory 
v 
Hloubět
íně 

Uspořád
at 
sbírky 
pro 
sociálně 
slabé 

Zavedení 
veřejně 
prospěšnýc
h prací – 
úklid psích 
exkrement
ů 

Revitalizova
t travnatou 
plochu mezi 
ulicemi 
Kučerova, 
Mansfeldov
a a 
Bryksova u 
metra B – 
Černý Most 
a 
vybudovat 
na ploše 
hřiště pro 
různé 
věkové 
kategorie 

Vybudo
vat 
tělocvič
nu v ZŠ 
Šimano
vská Celkem 

Černý Most 9,1 10,9 3,0 14,5 6,7 5,2 17,6 0,6 3,3 0,6 0,6 2,1 3,6 1,5 1,5 3,0 5,2 9,7 1,2 100,0 

Hloubětín 5,7 5,1 5,1 14,6 10,2 3,8 7,6 0,6 1,3 1,9 1,3 10,2 3,8 9,6 7,0 2,5 7,6 0,6 1,3 100,0 

Kyje 8,1 7,3 7,3 16,3 5,7 8,1 4,9 2,4 0,0 2,4 0,8 8,1 0,8 6,5 4,1 1,6 3,3 0,0 12,2 100,0 

Hostavice 8,3 19,4 8,3 11,1 8,3 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 2,8 11,1 0,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 13,9 100,0 

jiné 11,8 7,9 2,6 19,7 9,2 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 2,6 10,5 1,3 5,3 5,3 2,6 3,9 5,3 3,9 100,0 

nezařazené 6,9 12,4 3,8 17,6 7,6 5,0 10,5 0,7 1,0 1,9 0,7 5,5 3,3 1,4 4,8 2,6 6,2 4,5 3,6 100,0 

web 5,0 8,0 4,2 4,6 10,9 2,9 5,9 1,3 7,1 5,0 0,4 1,3 4,6 2,1 8,8 0,8 12,6 8,8 5,5 100,0 
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Tabulka č. 3 Celková tabulka hlasování podle bydliště respondenta 

Příležitosti  

Černý Most Hloubětín Kyje Hostavice jiné nezařazené web 

hlasy  
pořadí v 
lokalitě hlasy  

pořadí v 
lokalitě hlasy  

pořadí v 
lokalitě hlasy  

pořadí v 
lokalitě hlasy  

pořadí v 
lokalitě hlasy  

pořadí v 
lokalitě hlasy  

pořadí v 
lokalitě 

Vybudovat klub (hudební a taneční) pro 
teenagery na Černém Mostě 30 5. 9 8. 10 2. – 3. 3 5. - 7. 9 2. 29 5. 12 9. - 10. 

Zřídit letní kino na Plechárně 36 3. 8 9. -10. 9 4. – 5. 7 1. 6 5. 52 2. 19 5. 
Navýšit počet nízkopodlažních autobusů na 
linkách č. 223 a č. 110 10 11. – 12. 8 9. – 10. 9 4. – 5. 3 5. - 7. 2 13. – 15. 16 11. 10 13. 

Realizovat více sportovních turnajů mezi školami 48 2. 23 1. 20 1. 4 3. – 4. 15 1. 74 1. 11 11. – 12. 

Přidat koše, lampy, lavičky ke Kyjskému rybníku 22 6. 16 2. – 3. 7 6. 3 5. - 7. 7 4. 32 3. – 4. 26 2. 
Zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova 
(noclehárna a systém brigád) 17 7. – 8.  6 11. – 12. 10 2. – 3. 0 15. – 19. 3 9. – 12. 21 8. 7 14. 

Vybudovat psí louku a hřiště na Černém Mostě 58 1. 12 5. – 6. 6 7. 1 8. – 14. 3 9. – 12. 44 3. – 4. 14 7. 
Zlepšit propagaci kulturních akcí na sociálních 
sítích a na školách skrze volené zástupce ze škol  2 18. – 19. 1 18. – 19. 3 9. – 11. 0 15. – 19. 0 17. – 19. 3 18. - 19. 3 16. – 17. 

Revitalizovat vnitrobloky na Černém Mostě 11 10. 2 15. – 17. 0 18. – 19. 0 15. – 19. 0 17. – 19 4 17. 17 6. 
Doplnit odpadkové koše s pytlíky na exkrementy 
u Kyjského rybníka, v Zelenečské ul., Vybíralově 
ul. a Doležalovi ul. 2 18. – 19. 3 14. 3 9. – 11. 0 15. – 19. 0 17. – 19 8 15. 12 9. - 10. 

Opravit lavičky ve Vašátkově ul. 7 13. 2 15. – 17. 1 4. – 5. 1 8. – 14. 2 13. - 15. 3 18. - 19. 1 19. 
Vybudovat workoutové hřiště na Lehovci v ul. 
Kukelská 
 12 9 16 2. – 3  4 8. 4 3. – 4. 8 3. 23 7. 3 16. – 17. 
Instalovat veřejného osvětlení v centrálním parku 
Černý Most 5 14. – 16. 6 11. – 12. 0 18. – 19. 0 15. – 19. 1 16. 14 13. 11 11. – 12. 
Umístit lavičky před ZŠ Šimanovská a ZŠ 
Chvaletická 5 14. – 16. 15 4. 1 12. – 17. 1 8. – 14. 4 6. – 8. 6 16. 5 15. 

Vybudovat domov pro seniory v Hloubětíně 5 14. – 16. 11 7. 1 12. – 17. 1 8. – 14. 4 6. – 8. 20 9. 21 3. – 4. 

Uspořádat sbírky pro sociálně slabé 10 11. – 12. 4 13. 1 12. – 17. 1 8. – 14. 2 13. - 15. 11 14. 2 18. 
Zavedení veřejně prospěšných prací – úklid psích 
exkrementů 17 7. – 8. 12 5. – 6. 1 12. – 17. 1 8. – 14. 3 9. – 12. 26 6. 30 1. 
Revitalizovat travnatou plochu mezi ulicemi 
Kučerova, Mansfeldova a Bryksova u metra B – 
Černý Most a vybudovat na ploše hřiště pro různé 
věkové kategorie 32 4. 1 18. – 19. 1 12. – 17. 1 8. – 14. 4 6. – 8. 19 10. 21 3. – 4. 

Vybudovat tělocvičnu v ZŠ Šimanovská 4 17. 2 15. – 17.  3 9. – 11. 5 2. 3 9. – 12. 15 12. 13 8. 
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Tabulka č. 4 Celkové pořadí příležitostí 

Příležitosti  DF Anketa 

Vybudovat klub (hudební a taneční) pro teenagery na Černém Mostě 1. 5. 

Zřídit letní kino na Plechárně 2. 3. 

Navýšit počet nízkopodlažních autobusů na linkách č. 223 a č. 110 3. 11. 

Realizovat více sportovních turnajů mezi školami 4. 1. 

Přidat koše, lampy, lavičky ke Kyjskému rybníku 5. 4. 

Zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova (noclehárna a systém brigád) 6. 10. 

Vybudovat psí louku a hřiště na Černém Mostě 7. 2. 

Zlepšit propagaci kulturních akcí na sociálních sítích a na školách skrze volené zástupce ze škol  8. 18. - 19. 

Revitalizovat vnitrobloky na Černém Mostě 9. 15. 
Doplnit odpadkové koše s pytlíky na exkrementy u Kyjského rybníka, v Zelenečské ul., Vybíralově ul. a 

Doležalovi ul. 10. 17. 

Opravit lavičky ve Vašátkově ul. 11. 18. - 19. 

Vybudovat workoutové hřiště na Lehovci v ul. Kukelská 12. 8. 

Instalovat veřejného osvětlení v centrálním parku Černý Most 13. 13. 

Umístit lavičky před ZŠ Šimanovská a ZŠ Chvaletická 14. 14. 

Vybudovat domov pro seniory v Hloubětíně 15. 9. 

Uspořádat sbírky pro sociálně slabé 16. 16. 

Zavedení veřejně prospěšných prací – úklid psích exkrementů 17. 6. 
Revitalizovat travnatou plochu mezi ulicemi Kučerova, Mansfeldova a Bryksova u metra B – Černý 

Most a vybudovat na ploše hřiště pro různé věkové kategorie 18. 7. 

Vybudovat tělocvičnu v ZŠ Šimanovská 19. 12. 
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1. CÍL, METODIKA A PRŮBĚH 
 

Cílem ankety bylo ověřit příležitosti městské části Praha 14 definované na Veřejném fóru (16. 3. 2015) a získání 
podkladů pro komunitní plánování a aktualizaci Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 pro období 2015 -2016. 
Zpracování Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 14 vychází z metodiky Národní sítě Zdravých měst 
ČR a MŽP. Komunitní plán je podkladem pro proces strategického plánování a řízení zejména pro tvorbu a 
aktualizaci Akčního plánu strategického plánu rozvoje MČ Praha 14. Účelem komunitního plánu je stanovení 
krátkodobých cílů rozvoje městské části v komplexním dokumentu z pohledu veřejnosti. Anketa probíhala 
v období 30. 3. – 13. 4. 2015 formou dotazníků obsahujících seznam 16 příležitostí formulovaných na Veřejném 
fóru. Tyto náměty bylo nezbytné ověřit anketou mezi širokou veřejností. Každý z respondentů mohl na anketní 
lísku označit 2 z 16 již zaznamenaných příležitostí či každý mohl označit pouze jednu možnost a jeden vlastní 
návrh zapsat. Základním dělením respondentů bylo místo, kde na městské části bydlí. 
Anketní lístky byly distribuovány do všech základních, mateřských a některých středních škol na Praze 14, SOU 
gastronomie a podnikání, SOŠ administrativy EU, dále pak byly sběrné boxy s anketními lístky umístěny 
v pobočkách městských knihoven, v Domě dětí a mládeže Prahy 9, na pracovišti ÚP a v přízemí budov úřadu MČ 
Praha 14. Souběžně s distribucí papírové formy anketních lístků probíhala anketa i online na www.praha14.cz. 
Vyplněné lístky se následně sečetly a rozdělily na platné a neplatné. Dále byly zpracovány podle počtu hlasů a 
podle bydliště respondentů. Výsledky jsou uvedené v tabulkách, které jsou součástí této zprávy. 
 

2. VÝSLEDKY 
 

V roce 2015 se zúčastnilo ankety 1097 respondentů (r. 2014 – 978, 2013 - 1014, r. 2012 - 1881 osob), což činí 
2,9% občanů starších 18 let žijících na Praze 14. Anketní lístky byly rozdány 3300 obyvatelům Prahy 14 (r 2014 
4500). Ve srovnání s rokem 2014 došlo k mírnému poklese vrácených anketních lístků a k vyššímu využití on line 
anketního formuláře. V on-line anketě hlasovalo 305 uživatelů (r. 2014 - 136, r. 2013 - 42, r. 2012 - 12.).  
Z celkového objemu bylo odevzdáno 79 neplatných lístků (byly uvedeny více jak dvě odpovědi).  
 

Celkový počet lístků 
 
792 

Z toho neplatné 
 
79 

Z toho platné 713 

Počet hlasujících na webu 
 

305 

Celkový počet hlasujících 
 

1097 

 
 

3. HODNOCENÍ 
 

Na veřejném setkání občané hledali a formulovali za pomocí odborné facilitace náměty na zlepšení života na 
Praze 14. Diskuse probíhala formou tematických stolů (Doprava a infrastruktura, Životní prostředí, Rozvoj 
městské části, občanská vybavenost, informovanost, Sociální a zdravotní péče, bydlení, Kultura, sport a volný 
čas, Ekonomika a podnikání, správa majetku, Výchova a vzdělávání, Děti a mládež – stůl mladých) V rámci 
společné debaty občané na Veřejném fóru zformulovali 16 námětů, příležitostí, které následně ověřovala 
anketa. 

 
 
16 příležitostí Veřejného fóra 2015 
 

� Kultivovat prostor v okolí Kyjského rybníka  
� Rozšířit formu zdravého stravování žáků základních škol dle vzoru ZŠ Gen. Janouška 
� Omezit tranzitní dopravu přes Jiráskovu čtvrť a Aloisov 
� Urychlit výstavbu lávky spojující Rajskou zahradu a Kyje – Na Hutích 
� Odhlučnit Pražský okruh 
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� Zpracovat dopravní studii ul. Hloubětínská, v návaznosti na plánované projekty (výstavba komunitního 
centra H55, Gyncentrum, výstavba sportovního areálu – stadion Hloubětín) 

� Podporovat vznik pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané 
� Realizovat program na sběr injekčních stříkaček na sídlišti Černý Most 
� Pokračovat v privatizaci bytového fondu 
� Urychlit revitalizaci jižní části náměstí v Hloubětíně u metra B 
� Provozovat školní družinu během letních prázdnin alespoň na jedné základní škole v Praze 14  
� Revitalizovat prostor před Hloubětínským hřbitovem formou vybudování chodníku, parkovacích míst a 

zajištění úklidu 
� Revitalizovat dětská hřiště a sportoviště ve vnitroblocích na sídlišti Černý Most 
� Vyřešit nebezpečný přechod u ZŠ Hloubětínská  - ul. Hloubětínská a Šestajovická 
� Zajistit zveřejňování rozpočtu MČ na webových stránkách formou rozklikávacího rozpočtu  
� Zřídit knihobudky ze stávajících telefonních budek na Praze 14 

 
 
Anketa ověřila 9 příležitostí vybraných občany na Veřejném fóru 2015. 
 

� Kultivovat prostor v okolí Kyjského rybníka  
� Rozšířit formu zdravého stravování žáků základních škol dle vzoru ZŠ Gen. Janouška 
� Urychlit výstavbu lávky spojující Rajskou zahradu a Kyje – Na Hutích 
� Odhlučnit Pražský okruh 
� Podporovat vznik pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané 
� Realizovat program na sběr injekčních stříkaček na sídlišti Černý Most 
� Pokračovat v privatizaci bytového fondu 
� Urychlit revitalizaci jižní části náměstí v Hloubětíně u metra B 
� Provozovat školní družinu během letních prázdnin alespoň na jedné základní škole v Praze 14  

 
Z celkových výsledků ankety (graf 1, tabulka 1 a 4) vyplývá, že občané dali nejvíce hlasů příležitosti 
„revitalizovat dětská hřiště a sportoviště ve vnitroblocích na sídlišti Černý Most“. Tento námět zvítězil v 
lokalitě Černý Most, dále i u všech, co bydliště nevyplnili a v on-line anketě. Dle metodiky NSMZ ovšem tuto 
příležitost nelze považovat za veřejností ověřenou, jelikož nezískala dostatečný počet hlasů na Veřejném fóru. 
Druhé místo v hlasování obsadil podnět „pokračovat v privatizaci bytového fondu“, který se již pravidelně 
několik let objevuje na seznamu 10 - ti top příležitostí Prahy 14. Třetí místo získala „kultivace prostor v okolí 
Kyjského rybníka“. I v letošním roce se v anketě na předních místech objevilo téma spojené s Pražským 
okruhem „odhlučnit Pražský okruh“, které získalo čtvrtý nejvyšší počet hlasů. Na pátém místě se umístil podnět 
„urychlit výstavbu lávky spojující Rajskou zahradu a Kyje – Na Hutích“. „Rozšíření formy zdravého stravování 
žáků základních škol dle vzoru ZŠ Gen. Janouška“, „realizace programu na sběr injekčních stříkaček na sídlišti 
Černý Most“ a „provozování školní družiny během letních prázdnin alespoň na jedné základní škole v Praze 
14“ jsou ověřenými podněty občanů, které se lišily jen nepatrnými rozdíly v počtu hlasů. Devátou pozici získalo 
„urychlení revitalizace jižní části náměstí v Hloubětíně u metra B“ a desátou avšak neověřenou příležitostí dle 
výsledků hlasování je „podpora vzniku pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané“. 
 
Grafy č. 1, 2 a tabulka č. 1 ukazují celkový počet hlasů k jednotlivým námětům, v tabulce č. 2 je zpracován 
procentuální podíl počtu odevzdaných hlasů v dané lokalitě. 
 
Grafy č. 3 a 4 a tabulka č. 3 vyjadřují rozdělení hlasů podle bydliště dotazovaných občanů. Občané z Černého 
Mostu a občané, kteří bydliště neuvedli a hlasující v on-line anketě preferují „revitalizaci dětských hřišť a 
sportovišť ve vnitroblocích na sídlišti Černý Most“, veřejnost v Hloubětíně a v Hostavicích dala nejvíce hlasů 
„urychlení revitalizace jižní části náměstí v Hloubětíně u metra B“ na rozdíl od občanů z Kyjí, kteří vyzdvihli 
„kultivaci prostor v okolí Kyjského rybníka“ a „ urychlení výstavby lávky spojující Rajskou zahradu a Kyje – Na 
Hutích“.   

 
Grafy č. 4 a tabulka č. 4 srovnává umístění příležitostí a počty hlasů na Veřejném fóru a v ověřovací anketě. 
Z  výsledů (dle metodiky NSZM, MŽP) vyplývá, že občané svými hlasy v anketě ověřili 9 příležitostí. Na rozdíl od 
občanů zúčastněných na Veřejném fóru hlasující v dotazníkovém šetření preferovali „revitalizaci dětských hřišť 
a sportovišť ve vnitroblocích na sídlišti Černý Most“ a nepodpořili dostatečným počtem hlasů „omezení 
tranzitní dopravy přes Jiráskovu čtvrť a Aloisov“ a „zpracování dopravní studie ul. Hloubětínská, v návaznosti 
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na plánované projekty (výstavba komunitního centra H55, Gyncentrum, výstavba sportovního areálu – 
stadion Hloubětín)“.  
 
 

4.  ZÁVĚR 

Městská část Praha 14 již šestým rokem uspořádala pro občany veřejné fórum, kde se občané mohli vyjádřit 
k tomu, co se jim na městské části chybí, co by se mělo změnit/upravit/zajistit tak, aby byli spokojeni s místem, 
kde žijí. Tyto i další náměty a připomínky k rozvoji jsou podkladem pro komunitní plánování a aktualizaci 
Akčního plánu rozvoje Prahy 14. Na veřejné setkání s občany navazovala anketa, jejíž cílem bylo ověřit závěry 
formulované účastníky Veřejného fóra. Výsledkem anketního šetření ověření 9 příležitostí MČ Praha 14 pro rok 
2015. Vyhodnocení ankety - ověřené výsledky Veřejného fóra 2015 se předkládají k projednání Radě a následně 
i Zastupitelstvu ke stanovení úkolů a odpovědností za jejich řešení. Realizace veřejného fóra a ověřovací ankety 
jsou jednou z možností, jak zapojit veřejnost rozhodovacích procesů místní samosprávy. Hlavními důvody pro 
zapojování občanů na Praze 14 jsou: 

• Otevřít a zprůhlednit rozhodovací procesy v MČ 

� Umožnit občanům aktivně se podílet na ovlivňování životních podmínek v Praze 14 

� Odstraňovat nepochopení a nedorozumění 

� Předcházet konfliktům 

� Zvyšovat a o posilovat důvěru občanů v představitele MČ 

� Zlepšit veřejné image 

 

Participace je proces časově, finančně i personálně náročnější. Negativa jsou ale vyvážena efektivnějším 
využitím prostředků a zdrojů při realizaci jednotlivých projektů a posilování občanské sounáležitosti. 
Participační procesy jsou průběžně monitorovány a Zastupitelstvu MČ je každoročně předkládána hodnotící 
zpráva o stavu a míře zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. 
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Graf č. 1 Celkový počet hlasů 

Kultivovat prostor v okolí Kyjského rybníka

Rozšířit formu zdravého stravování žáků základních škol dle vzoru ZŠ Gen. Janouška

Omezit tranzitní dopravu přes Jiráskovu čtvrť a Aloisov

Urychlit výstavbu lávky spojující Rajskou zahradu a Kyje – Na Hutích

Odhlučnit Pražský okruh

Zpracovat dopravní studii ul. Hloubětínská, v návaznosti na plánované projekty (výstavba komunitního centra H55, Gyncentrum, výstavba sportovního areálu – stadion Hloubětín

Podporovat vznik pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané

Realizovat program na sběr injekčních stříkaček na sídlišti Černý Most

Pokračovat v privatizaci bytového fondu

Urychlit revitalizaci jižní části náměstí v Hloubětíně u metra B

Provozovat školní družinu během letních prázdnin alespoň na jedné základní škole v Praze 14

Revitalizovat prostor před Hloubětínským hřbitovem formou vybudování chodníku, parkovacích míst a zajištění úklidu

Revitalizovat dětská hřiště a sportoviště ve vnitroblocích na sídlišti Černý Most

Vyřešit nebezpečný přechod u ZŠ Hloubětínská  - ul. Hloubětínská a Šestajovická

Zajistit zveřejňování rozpočtu MČ na webových stránkách formou rozklikávacího rozpočtu

Zřídit knihobudky ze stávajících telefonních budek na Praze 14
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Graf č. 2 Celkový procentuální podíl hlasů

Kultivovat prostor v okolí Kyjského rybníka

Rozšířit formu zdravého stravování žáků základních škol dle vzoru ZŠ Gen. Janouška

Omezit tranzitní dopravu přes Jiráskovu čtvrť a Aloisov

Urychlit výstavbu lávky spojující Rajskou zahradu a Kyje – Na Hutích

Odhlučnit Pražský okruh

Zpracovat dopravní studii ul. Hloubětínská, v návaznosti na plánované projekty (výstavba komunitního centra H55, Gyncentrum, výstavba sportovního areálu – stadion Hloubětín

Podporovat vznik pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané

Realizovat program na sběr injekčních stříkaček na sídlišti Černý Most

Pokračovat v privatizaci bytového fondu

Urychlit revitalizaci jižní části náměstí v Hloubětíně u metra B

Provozovat školní družinu během letních prázdnin alespoň na jedné základní škole v Praze 14

Revitalizovat prostor před Hloubětínským hřbitovem formou vybudování chodníku, parkovacích míst a zajištění úklidu

Revitalizovat dětská hřiště a sportoviště ve vnitroblocích na sídlišti Černý Most

Vyřešit nebezpečný přechod u ZŠ Hloubětínská  - ul. Hloubětínská a Šestajovická

Zajistit zveřejňování rozpočtu MČ na webových stránkách formou rozklikávacího rozpočtu

Zřídit knihobudky ze stávajících telefonních budek na Praze 14
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Graf č. 3 Počet hlasů podle byliště respondenta 

Kultivovat prostor v okolí Kyjského rybníka

Rozšířit formu zdravého stravování žáků základních škol dle vzoru ZŠ Gen. Janouška

Omezit tranzitní dopravu přes Jiráskovu čtvrť a Aloisov

Urychlit výstavbu lávky spojující Rajskou zahradu a Kyje – Na Hutích

Odhlučnit Pražský okruh

Zpracovat dopravní studii ul. Hloubětínská, v návaznosti na plánované projekty (výstavba komunitního centra H55, Gyncentrum, výstavba sportovního areálu – stadion Hloubětín

Podporovat vznik pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané

Realizovat program na sběr injekčních stříkaček na sídlišti Černý Most

Pokračovat v privatizaci bytového fondu

Urychlit revitalizaci jižní části náměstí v Hloubětíně u metra B

Provozovat školní družinu během letních prázdnin alespoň na jedné základní škole v Praze 14

Revitalizovat prostor před Hloubětínským hřbitovem formou vybudování chodníku, parkovacích míst a zajištění úklidu

Revitalizovat dětská hřiště a sportoviště ve vnitroblocích na sídlišti Černý Most

Vyřešit nebezpečný přechod u ZŠ Hloubětínská  - ul. Hloubětínská a Šestajovická

Zajistit zveřejňování rozpočtu MČ na webových stránkách formou rozklikávacího rozpočtu

Zřídit knihobudky ze stávajících telefonních budek na Praze 14
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Realizovat program na sběr injekčních stříkaček na sídlišti Černý Most

Pokračovat v privatizaci bytového fondu

Urychlit revitalizaci jižní části náměstí v Hloubětíně u metra B

Provozovat školní družinu během letních prázdnin alespoň na jedné základní
škole v Praze 14

Revitalizovat prostor před Hloubětínským hřbitovem formou vybudování
chodníku, parkovacích míst a zajištění úklidu

Revitalizovat dětská hřiště a sportoviště ve vnitroblocích na sídlišti Černý Most

Vyřešit nebezpečný přechod u ZŠ Hloubětínská  - ul. Hloubětínská a
Šestajovická

Zajistit zveřejňování rozpočtu MČ na webových stránkách formou
rozklikávacího rozpočtu

Zřídit knihobudky ze stávajících telefonních budek na Praze 14
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Tabulka č. 1 Celková tabulka hlasování v ověřovací anketě 

lok/hlasy 

Kultivov
at 
prostor 
v okolí 
Kyjskéh
o 
rybníka  

Rozšířit 
formu 
zdravého 
stravování 
žáků 
základních 
škol dle 
vzoru ZŠ 
Gen. 
Janouška 

Omezit 
tranzitní 
dopravu 
přes 
Jiráskov
u čtvrť a 
Aloisov 

Urychlit 
výstavbu 
lávky 
spojující 
Rajskou 
zahradu a 
Kyje – Na 
Hutích 

Odhlučn
it 
Pražský 
okruh 

Zpracovat 
dopravní 
studii ul. 
Hloubětínsk
á, v 
návaznosti 
na 
plánované 
projekty 
(výstavba 
komunitníh
o centra 
H55, 
Gyncentrum
, výstavba 
sportovního 
areálu – 
stadion 
Hloubětín 

Podporovat 
vznik 
pracovních 
příležitostí 
pro 
dlouhodobě 
nezaměstna
né 

Realizovat 
program 
na sběr 
injekčních 
stříkaček 
na sídlišti 
Černý 
Most 

Pokračo
vat v 
privatiz
aci 
bytovéh
o fondu 

Urychlit 
revitalizac
i jižní části 
náměstí v 
Hloubětín
ě u metra 
B 

Provozova
t školní 
družinu 
během 
letních 
prázdnin 
alespoň 
na jedné 
základní 
škole 
v Praze 14  

Revitalizovat 
prostor před 
Hloubětínský
m hřbitovem 
formou 
vybudování 
chodníku, 
parkovacích 
míst a zajištění 
úklidu 

Revitaliz
ovat 
dětská 
hřiště a 
sportovi
ště ve 
vnitrobl
ocích na 
sídlišti 
Černý 
Most 

Vyřešit 
nebezpeč
ný 
přechod u 
ZŠ 
Hloubětín
ská  - ul. 
Hloubětín
ská a 
Šestajovic
ká 

Zajistit 
zveřejňov
ání 
rozpočtu 
MČ na 
webových 
stránkách 
formou 
rozklikáva
cího 
rozpočtu  

Zřídit 
knihobudk
y ze 
stávajících 
telefonníc
h budek 
na Praze 
14 Celkem 

Černý 
Most 35 61 4 15 38 2 24 65 142 5 59 3 152 4 17 28 654 

Hloubětín 30 14 5 4 13 25 20 4 5 46 14 6 7 23 12 13 241 

Kyje 29 8 10 29 6 1 5 5 1 4 15 0 3 2 4 3 125 

Hostavice 5 2 1 0 1 1 3 9 10 11 0 1 1 1 0 1 47 

Nezařazen
é 11 2 4 13 14 4 11 4 1 7 12 0 25 3 1 3 115 

web 65 32 18 60 66 9 31 29 31 30 14 4 67 23 34 15 528 

CELKEM 175 119 42 121 138 42 94 116 190 103 114 14 255 56 68 63 1710 

podíl 10,2 7,0 2,5 7,1 8,1 2,5 5,5 6,8 11,1 6,0 6,7 0,8 14,9 3,3 4,0 3,7 100,0 

pořadí 
anketa 3. 6. 14. - 15. 5. 4. 14. - 15. 10. 7. 2. 9. 8. 16. 1. 13. 11. 12. x 

Pořadí VF 1. – 2. 1. – 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. - 11. 10. - 11. 12. - 14. 12. - 14. 12. - 14. 15. - 16. 15. - 16. x 
Pozn. Modře označené příležitosti jsou ověřené anketou 
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Tabulka č. 2 Procentuální podíl hlasů v ověřovací anketě 

lok/hlasy 

Kultiv
ovat 
prosto
r v 
okolí 
Kyjské
ho 
rybník
a  

Rozšířit 
formu 
zdravého 
stravování 
žáků 
základních 
škol dle 
vzoru ZŠ 
Gen. 
Janouška 

Omezit 
tranzitní 
dopravu 
přes 
Jiráskov
u čtvrť a 
Aloisov 

Urychlit 
výstavbu 
lávky 
spojující 
Rajskou 
zahradu a 
Kyje – Na 
Hutích 

Odhlučn
it 
Pražský 
okruh 

Zpracovat 
dopravní 
studii ul. 
Hloubětínsk
á, v 
návaznosti 
na 
plánované 
projekty 
(výstavba 
komunitníh
o centra 
H55, 
Gyncentrum
, výstavba 
sportovního 
areálu – 
stadion 
Hloubětín 

Podporovat 
vznik 
pracovních 
příležitostí 
pro 
dlouhodobě 
nezaměstna
né 

Realizovat 
program 
na sběr 
injekčních 
stříkaček 
na sídlišti 
Černý 
Most 

Pokračo
vat v 
privatiz
aci 
bytovéh
o fondu 

Urychlit 
revitalizac
i jižní části 
náměstí v 
Hloubětín
ě u metra 
B 

Provozova
t školní 
družinu 
během 
letních 
prázdnin 
alespoň 
na jedné 
základní 
škole 
v Praze 14  

Revitalizovat 
prostor před 
Hloubětínský
m hřbitovem 
formou 
vybudování 
chodníku, 
parkovacích 
míst a zajištění 
úklidu 

Revitaliz
ovat 
dětská 
hřiště a 
sportovi
ště ve 
vnitrobl
ocích na 
sídlišti 
Černý 
Most 

Vyřešit 
nebezpeč
ný 
přechod u 
ZŠ 
Hloubětín
ská  - ul. 
Hloubětín
ská a 
Šestajovic
ká 

Zajistit 
zveřejňov
ání 
rozpočtu 
MČ na 
webových 
stránkách 
formou 
rozklikáva
cího 
rozpočtu  

Zřídit 
knihobudk
y ze 
stávajících 
telefonníc
h budek 
na Praze 
14 Celkem 

Černý Most 5,4 9,3 0,6 2,3 5,8 0,3 3,7 9,9 21,7 0,8 9,0 0,5 23,2 0,6 2,6 4,3 100,0 

Hloubětín 12,4 5,8 2,1 1,7 5,4 10,4 8,3 1,7 2,1 19,1 5,8 2,5 2,9 9,5 5,0 5,4 100,0 

Kyje 23,2 6,4 8,0 23,2 4,8 0,8 4,0 4,0 0,8 3,2 12,0 0,0 2,4 1,6 3,2 2,4 100,0 

Hostavice 10,6 4,3 2,1 0,0 2,1 2,1 6,4 19,1 21,3 23,4 0,0 2,1 2,1 2,1 0,0 2,1 100,0 

Nezařazené 9,6 1,7 3,5 11,3 12,2 3,5 9,6 3,5 0,9 6,1 10,4 0,0 21,7 2,6 0,9 2,6 100,0 

web 12,3 6,1 3,4 11,4 12,5 1,7 5,9 5,5 5,9 5,7 2,7 0,8 12,7 4,4 6,4 2,8 100,0 
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Tabulka č. 3 Celková tabulka hlasování podle bydliště respondenta 

Příležitosti 

Černý Most Hloubětín Kyje Hostavice nezařazené web 

hlasy 
pořadí v 
lokalitě hlasy 

pořadí v 
lokalitě hlasy 

pořadí v 
lokalitě hlasy 

pořadí v 
lokalitě hlasy 

pořadí v 
lokalitě hlasy 

pořadí v 
lokalitě 

Kultivovat prostor v okolí Kyjského 
rybníka  35 7. 30 2. 29 1. – 2. 5 4. – 5. 11 5. – 6. 65 3. 

Rozšířit formu zdravého stravování žáků 
základních škol dle vzoru ZŠ Gen. 

Janouška 61 4. 14 6. – 7. 8 5. 2 6. 2 13. 32 6. 
Omezit tranzitní dopravu přes Jiráskovu 

čtvrť a Aloisov 4 13. – 14. 5 13. – 14. 10 4. 1 7. – 13. 4 8. – 10. 18 12. 
Urychlit výstavbu lávky spojující Rajskou 

zahradu a Kyje – Na Hutích 15 11. 4 15. – 16. 29 1. – 2. 0 14. – 16. 13 3. 60 4. 

Odhlučnit Pražský okruh 38 6. 13 8. – 9. 6 6. 1 7. – 13. 14 2. 66 2. 
Zpracovat dopravní studii ul. 

Hloubětínská, v návaznosti na plánované 
projekty (výstavba komunitního centra 

H55, Gyncentrum, výstavba sportovního 
areálu – stadion Hloubětín 2 16. 25 3. 1 14. – 15. 1 7. – 13. 4 8. – 12. 9 15. 

Podporovat vznik pracovních příležitostí 
pro dlouhodobě nezaměstnané 24 9. 20 5. 5 7. – 8. 3 4. – 5. 11 5. – 6. 31 7. – 8. 

Realizovat program na sběr injekčních 
stříkaček na sídlišti Černý Most 65 3. 4 15. – 16. 5 7. – 8. 9 3. 4 8. – 10. 29 10 

Pokračovat v privatizaci bytového fondu 142 2. 5 13. – 14. 1 14. – 15. 10 2. 1 14. – 15. 31 7. – 8. 
Urychlit revitalizaci jižní části náměstí v 

Hloubětíně u metra B 5 12. 46 1. 4 9. – 10. 11 1. 7 7. 30 9. 
Provozovat školní družinu během letních 
prázdnin alespoň na jedné základní škole 

v Praze 14  59 5. 14 6. – 7. 15 3. 0 14. – 16. 12 4. 14 14. 
Revitalizovat prostor před Hloubětínským 
hřbitovem formou vybudování chodníku, 

parkovacích míst a zajištění úklidu 3 15. 6 12. 0 16. 1 7. – 13. 0 16. 4 16. 
Revitalizovat dětská hřiště a sportoviště 
ve vnitroblocích na sídlišti Černý Most 152 1. 7 11. 3 11. – 12. 1 7. – 13. 25 1. 67 1. 

Vyřešit nebezpečný přechod u ZŠ 
Hloubětínská  - ul. Hloubětínská a 

Šestajovická 4 13. – 14. 23 4. 2 13. 1 7. – 13. 3 11. – 12. 23 11. 
Zajistit zveřejňování rozpočtu MČ na 

webových stránkách formou 
rozklikávacího rozpočtu  17 10. 12 10. 4 9. – 10. 0 14. – 16. 1 14. – 15. 34 5. 

Zřídit knihobudky ze stávajících 
telefonních budek na Praze 14 28 8. 13 8. – 9. 3 11. – 12. 1 7. – 13. 3 11. – 12. 15 13. 
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Tabulka č. 4 Celkové pořadí příležitostí 

Příležitosti 

VF Anketa 

hlasy celkem pořadí 
hlasy 

celkem pořadí 

Kultivovat prostor v okolí Kyjského rybníka  21 1. - 2. 175 3. 

Rozšířit formu zdravého stravování žáků základních škol dle vzoru ZŠ Gen. Janouška 21 1. - 2. 119 6. 

Omezit tranzitní dopravu přes Jiráskovu čtvrť a Aloisov 18 3. 42 14. - 15. 

Urychlit výstavbu lávky spojující Rajskou zahradu a Kyje – Na Hutích 15 4. 121 5. 

Odhlučnit Pražský okruh 12 5. 138 4. 

Zpracovat dopravní studii ul. Hloubětínská, v návaznosti na plánované projekty (výstavba komunitního centra 
H55, Gyncentrum, výstavba sportovního areálu – stadion Hloubětín 10 6. 42 14 - 15. 

Podporovat vznik pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané 9 7. 94 10. 

Realizovat program na sběr injekčních stříkaček na sídlišti Černý Most 8 8. 116 7. 

Pokračovat v privatizaci bytového fondu 7 9. 190 2. 

Urychlit revitalizaci jižní části náměstí v Hloubětíně u metra B 6 10. - 11. 103 9. 

Provozovat školní družinu během letních prázdnin alespoň na jedné základní škole v Praze 14  6 10. - 11. 114 8. 

Revitalizovat prostor před Hloubětínským hřbitovem formou vybudování chodníku, parkovacích míst a zajištění 
úklidu 4 12. - 14. 14 16. 

Revitalizovat dětská hřiště a sportoviště ve vnitroblocích na sídlišti Černý Most 4 12. - 14. 255 1. 

Vyřešit nebezpečný přechod u ZŠ Hloubětínská  - ul. Hloubětínská a Šestajovická 4 12. - 14. 56 13. 

Zajistit zveřejňování rozpočtu MČ na webových stránkách formou rozklikávacího rozpočtu  2 15. - 16. 68 11. 

Zřídit knihobudky ze stávajících telefonních budek na Praze 14 2 15. - 16. 63 12. 
 

 

 

 



Příloha č. 3  

Definované příležitosti, zodpovědní garanti, odborní řešitelé jednotlivých definovaných příležitostí a 
charakteristiky výstupu pro aktualizaci KPZMČ na období 2015 - 2016 

Stanovený garant zodpovídá u ověřených příležitosti za:  

• definici a formulaci opatření a aktivit vedoucích k vyřešení definované příležitosti  
• realizaci definovaných opatření a aktivit v období platnosti Komunitního plánu Zdravé městské části 

(KPZMČ) a plnění stanovených výstupů a kritérií  
• použití jednotlivých příležitostí, jako podkladu pro aktualizaci Komunitního plánu Zdravé městské části 

2015 – 2016 

• v případě potvrzení neověřeného příležitosti na základě dalších podkladů se použijí jednotlivé 
příležitosti, jako podklad pro aktualizaci Komunitního plánu Zdravé městské části pro období 2015 - 
2016 

 

Ověřený problém Garant* Odborný řešitel 
složka úřadu 

Vybudovat klub (hudební a taneční) pro teenagery 
na Černém Mostě 

 

Radní pro oblast kultury a 
sportu, radní pro oblast 

investic 
OSM, OI 

Zřídit letní kino na Plechárně 

 

Radní pro oblast kultury a 
sportu OI, OSM 

Realizovat více sportovních turnajů mezi školami 

 

Radní pro oblast kultury a 
sportu OŘEŠ 

Přidat koše, lampy, lavičky ke Kyjskému rybníku 

 

Radní pro oblast životního 
prostředí, radní pro oblast 

dopravy 
ODOP 

Zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova 
(noclehárna a systém brigád) 

 

Radní pro sociální péči a 
zdravotnictví OSVZ 

Vybudovat psí louku a hřiště na Černém Mostě 

 

Radní pro oblast životního 
prostředí ODOP 

pozn. - „radní/radním“ je míněn/a uvolněný/á člen/ka Rady městské části, v jehož/její působnosti se daná oblast 
nachází 
 
Zpracovatel: Ing. Pavlína George 
Datum zpracování: 27. 5. 2015 



Příloha č. 4 
Definované příležitosti, odpovědní garanti, odborní řešitelé jednotlivých příležitostí a charakteristiky výstupu 

pro aktualizaci KPZMČ na období 2015 - 2016 

Stanovený garant zodpovídá u ověřených příležitostí za:  

• definici a formulaci opatření a aktivit vedoucích k vyřešení definované příležitosti  
• realizaci definovaných opatření a aktivit v období platnosti Komunitního plánu Zdravé městské části 

(KPZMČ) a plnění stanovených výstupů a kritérií  
• použití jednotlivých příležitostí, jako podkladu pro aktualizaci Komunitního plánu Zdravé městské části 

2015 – 2016 

• v případě potvrzení neověřené příležitosti na základě dalších podkladů se použijí jednotlivé příležitosti, 
jako podklad pro aktualizaci Komunitního plánu Zdravé městské části pro období 2015 - 2016 

Ověřená příležitost Garant* Odborný řešitel 
složka úřadu 

Kultivovat prostor v okolí Kyjského rybníka  
 

Radní pro oblast životního 
prostředí, radní pro oblast 
územního rozvoje 

ODOP, OSMI 

Rozšířit formu zdravého stravování žáků základních 
škol dle vzoru ZŠ Gen. Janouška 

 

Radní pro oblast školství a 
vzdělávání OŘEŠ 

Urychlit výstavbu lávky spojující Rajskou zahradu a 
Kyje – Na Hutích 

 
Radní pro oblast dopravy ODOP 

Odhlučnit Pražský okruh 
 Radní pro oblast dopravy ODOP                                                                                                                                                   

Podporovat vznik pracovních příležitostí pro 
dlouhodobě nezaměstnané 

Radní pro oblast sociální 
péče a zdravotnictví OSVZ 

Realizovat program na sběr injekčních stříkaček na 
sídlišti Černý Most 

 

Radní pro oblast 
bezpečnosti, prevence 
kriminality a rizikového 
chování 

OSVZ 

Pokračovat v privatizaci bytového fondu 
 

Radní pro oblast bytové 
politiky a správy majetku OSM 

Urychlit revitalizaci jižní části náměstí v Hloubětíně u 
metra B 

 

Radní pro oblast územního 
rozvoje KS OÚR 

Provozovat školní družinu během letních prázdnin 
alespoň na jedné základní škole v Praze 14  
 

Radní pro oblast školství a 
vzdělávání OŘEŠ 

*pozn. - „radní/radním“ je míněn/a uvolněný/á člen/ka Rady městské části, v jehož/její působnosti se daná 
oblast nachází  
 
Zpracovatel: Ing. Pavlína George 
Datum zpracování: 27. 5. 2015 

 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2015 

 
č. 29/ZMČ/2015 

 
k návrhu na přidělení dotací v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“ v roce 2015 

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

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

 
 2. uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

1. informovat žadatele o výsledcích dotačního řízení 
T: 3. 7. 2015 

 
 2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli 

T: 31. 7. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    OSVZ, OŘEŠ, KS



 
Příloha č. 1 

Žádosti v programu „Příspěvek na zajištění služby 2015“ 
 

   Celkové 
plánované 

náklady 
projektu  v Kč 

Požadavek 
na dotaci 
2015 v Kč 

Návrh na výši 
dotace 2015 

v Kč 

č. Název žadatele Název služby    
3 Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní 

Počernice 
8.201.383,00 50.000,00 30.000,00 

4 Pestrá společnost, o.p.s. Komplexní servis pro čekatele a majitele vodicích a 
asistenčních psů Pestré společnosti, o.p.s. 

975.000,00 25.000,00 15.000,00 

5 Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.s. Podpora rodin v náročné životní situaci ve spolupráci 
s OSPOD 

962.394,00 50.000,00 40.000,00 

6 Komunitní centrum Chánov Komunitní centrum Černý Most - Klub B 372.220,00 50.000,00 50.000,00 
 C E L K E M   10.510.997,00 175.000,00 135.000,00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2015 

 
č. 30/ZMČ/2015 

 
k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2014 

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

 
-  celoroční hospodaření a  závěrečný  účet  městské části Praha 14  za rok 2014  

včetně  Zprávy  o výsledku  přezkoumání  hospodaření  za  rok 2014 s výhradou 
nedostatků  uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření                          
k odstranění chyb a nedostatků ve formě Příkazu starosty č. 2/2015 

 
-  plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2014 

         
  příjmy                                                                                 340.383,11  tis.  Kč 
           výdaje                                                                                 346.389,47  tis.  Kč 
           z toho: 
           kapitálové                                                                           231.431,85  tis.  Kč 
           běžné                                                                                  114.957,62  tis.  Kč 
           financování                                                                            6.006,36  tis.  Kč 
 

-  plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2014 
s hrubým hospodářským výsledkem po předběžném zdanění ve výši  94.392 tis. Kč      

 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Na vědomí:  OŘEŠ 
 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2015 

 
č. 31/ZMČ/2015 

 
k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2014    

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

 
 informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2014    

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Na vědomí:  OŘEŠ, členové Zastupitelstva městské části Praha 14 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2015 

 
č. 32/ZMČ/2015 

 
k I. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2015    

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

 
 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015    

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Na vědomí:  OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2015 

 
č. 33/ZMČ/2015 

 
k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti                  

městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2015    
___________________________________________________________________________ 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 
 
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. čtvrtletí roku 2015 
         
  příjmy                                                                                   60.746,19  tis.  Kč 
          výdaje                                                                                   44.543,87  tis.  Kč 
          z toho: 
          kapitálové                                                                             41.019,02  tis.  Kč 
          běžné                                                                                      3.524,85  tis.  Kč 
          financování                                                                          -16.202,32 tis. Kč 
 
 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí 

roku 2015 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 9.138 tis. Kč      
    

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Na vědomí:  OŘEŠ 
 



 
Městská část Praha 14 

 
Zastupitelstvo městské části 

 
U s n e s e n í 

 
3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

konaného dne 23. 6. 2015 
 

č. 34/ZMČ/2015 
 

k návrhu na postoupení pohledávek    
___________________________________________________________________________ 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 

 
postoupení pohledávek včetně příslušenství (poplatky z prodlení, úrok z prodlení, který 
bude dopočítán ke dni prodeje) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové 
podobě s tím, že pohledávky lze rozdělit podle velikosti obsazovaných právně volných 
bytů v souladu s článkem 2.1. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14. Výše 
postoupených pohledávek bude upravena o výši poplatků z prodlení, popřípadě úroků           
z prodlení, které se vyčíslí ke dni prodeje.     

    
      

T: průběžně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          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, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2015 

 
č. 35/ZMČ/2015 

 
k uzavření souhlasného prohlášení o vlastnictví přístupové cesty na pozemku                     

parc. č. 1204/1 k. ú. Kyje k domům č. p. 845-847 
___________________________________________________________________________ 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 

 
uzavření souhlasného prohlášení o skutečnosti, že přístupová cesta na pozemku 
parc. č. 1204/1 k. ú. Kyje k domům č. p. 845-847  je ve vlastnictví hl. m. Prahy                      
ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 

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

zajistit uzavření souhlasného prohlášení o vlastnictví přístupové cesty na pozemku                     
parc. č. 1204/1 k. ú. Kyje k domům č. p. 845-847 

 
 

T: 15. 7. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                        Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    OSM 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2015 

 
č. 36/ZMČ/2015 

 
k převzetí spoluvlastnického podílu ¼ na pozemcích parc. č. 831/10, parc. č. 1424/13, 

parc. č. 1637/2, parc. č. 2553/2 a parc. č. 2553/8 v k. ú. Hloubětín   
___________________________________________________________________________ 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 

 
převzetí spoluvlastnického podílu ¼ na pozemcích parc. č. 831/10, parc. č. 1424/13, 
parc. č. 1637/2, parc. č. 2553/2 a parc. č. 2553/8 v k. ú. Hloubětín  od dárců Zdeňka 
Šány a Dany Šánové, oba bytem Borovná 5, okres Jihlava 

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

zajistit uzavření darovací smlouvy na spoluvlastnický podíl ¼ na pozemcích                       
parc. č. 831/10, parc. č. 1424/13, parc. č. 1637/2, parc. č. 2553/2 a parc. č. 2553/8 
v k. ú. Hloubětín   

T: 15. 7. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                        Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    OSM 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2015 

 
č. 37/ZMČ/2015 

 
k odnětí pozemků parc. č. 92/2 a parc. č. 92/5, k. ú. Černý Most, a nově vybudovaných 
parkovacích míst v ulici Vlčkova ze svěřené správy MČ Praha 14 do správy MHMP 

resp. TSK hl. m. Prahy   
___________________________________________________________________________ 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 

 
odnětí pozemků parc. č. 92/2 a parc. č. 92/5, které vznikly rozdělením pozemku                  
parc. č. 92, k. ú. Černý Most, na základě geometrického plánu č. 477-68/2015 a stavby 
parkovacích stání, chodníků  v ulici Vlčkova vybudované v roce 2014 ze svěřené správy  
nemovitostí MČ Praha 14 a předání do správy TSK hl. m. Prahy 

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

zajistit odeslání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 92/2 a parc. č. 92/5, které vznikly 
rozdělením pozemku parc. č. 92, k. ú. Černý Most, na základě geometrického plánu            
č. 477-68/2015 a stavby parkovacích stání, chodníků v ulici Vlčkova vybudované v roce 
2014 ze svěřené správy  nemovitostí MČ Praha 14 a předání do správy TSK hl. m. 
Prahy 
   

T: 15. 7. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                        Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    OSM 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2015 

 
č. 38/ZMČ/2015 

 
k návrhu na přidělení dotací v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“ v roce 2015 

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

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

 
 2. uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

1. informovat žadatele o výsledcích dotačního řízení 
T: 3. 7. 2015 

 
 2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli 

T: 31. 7. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    OSVZ, OŘEŠ, KS



Příloha č. 1 
Žádosti v programu „Příspěvek na zajištění služby 2015“ 
 
 

 Č. Název žadatele Název služby 

Celkové 
plánované 
náklady 
projektu v Kč 

Požadavek na 
dotaci 2015 

v Kč 

návrh na výši 
dotace 2015 

v Kč 

7 Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.s. Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 172.300,00 50.000,00 50.000,00 

8 Oblastní spolek ČČK Praha 9 Senior doprava 
294.000,00 50.000,00 50.000,00 

9 Oblastní spolek ČČK Praha 9 Nízkoprahový klub seniorů 
65.000,00 50.000,00 40.000,00 

10 STŔEP, o.s. – České centrum pro sanaci rodiny Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 2.099.000,00 40.000.00 26.000,00 

CELKEM 2.630.000,00 190.000,00 166.000,00 
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