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ZÁPIS 
 

z  13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 19. 12. 2017  
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č. p. 686, Praha 9 

_________________________________________________________________________ 
 

Přítomni:         29  - dle prezenční listiny 
 
Omluveni:        Radek Chroust, Miroslav Šubrt  
                        
Ověřovatelé:     Pavel Mašek, Ing. Karel Med 
 
Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková 
 
1. Z a h á j e n í 
 
Starosta Mgr. Radek Vondra zahájil v 15. 00 hod 13. zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 14, na kterém přivítal: 

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

 
Starosta konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, dle prezence je přítomna 
nadpoloviční většina členů, takže zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 
Dále starosta Mgr. Vondra oznámil členům zastupitelstva, že zápis z 12. zasedání 
zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře 
tajemníka.  
Poté starosta Mgr. Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z 
tohoto zasedání. 
 
Navrženi byli:     Pavel Mašek, Ing. Karel Med   
 
Hlasování : 
 
pro:                           29   
proti:                          0 
zdržel se:                    0 
nepřítomni:                 2 
 
Ověřovatelé zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni. 
 
Poté starosta Mgr. Vondra přednesl návrh programu 13. zasedání zastupitelstva doplněný  
o materiál 11a, který byl předložen na stůl. 
Člen zastupitelstva Ing. Froněk následně požádal o předřazení bodu 15 za bod č. 3. O tomto 
protinávrhu dal starosta Mgr. Vondra hlasovat. 
 
Hlasování : 
 
pro:                                   12   
proti:                                  4 
zdržel se:                          13 
nepřítomni:                        2 
Tento návrh nebyl přijat. 
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Dále dal starosta Mgr. Vondra hlasovat o původně předloženém návrhu programu. 
 
Hlasování : 
 
pro:                               20   
proti:                              0 
zdržel se:                       7 
nepřítomni:                    2 
Tento návrh byl přijat. 
 
Návrh  programu:  
 
1. Zahájení  
 
2. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
3. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 
 
4. Návrh k místní Agendě 21 
 
5. Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného      
    kříže, neziskové organizaci Jahoda, o.p.s. a neziskové organizaci  Neposeda, z.ú. 
 
6. Návrh na uzavření dodatku č. 30 ke Smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území 
     MČ Praha 14 
 
7. Návrh k poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14 
 
8. Návrh ke stanovení výše náhrady na výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
    neuvolněného člena ZMČ Praha 14, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou 
    provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost 
 
9. Návrh k poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členovi 
    ZMČ Praha 14, který je pověřen k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do 
    manželství nebo který je pověřen zastupováním městské části Praha 14 na veřejných 
    občanských obřadech 
 
10. Návrh k instrukcím: QI 61-01-15 „Poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 
      14, členům výborů ZMČ Praha 14, členům komisí RMČ Praha 14 a poskytování 
      příspěvků členům ZMČ Praha 14“, QI 61-01-12 „Náhrady výdělku prokazatelně ušlého 
      v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů ZMČ Praha  14“ a QI 61-01-04 
      „Poskytování náhrad cestovních výdajů“ 
 
11. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na plochu, která bude zastavěna 
       zateplením bytového domu č.p. 113 v Zelenečské ulici v k.ú. Hloubětín  
 
11a. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc.č. 1637/3, 
         katastrální území Hloubětín (na stůl) 
 
12. Návrh na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 
      2017 
 
13. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti 
      městské části Praha 14 za 1. – 3. čtvrtletí roku 2017 
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14. Návrh - IV. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017 
 
15. Návrh - Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2018 
 
16. Návrh ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2017 a k Plánu 
      kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2018 
 
17. Návrhy, připomínky 
 
18. Závěr 
 
Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14  byl schválen. 
 

  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 60/ZMČ/2017 
 
I. s c h v a l u j e 
 
           program 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
  
1. Volba návrhového a volebního výboru 
Starosta Mgr. Radek Vondra vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhového a 
volebního výboru. Tajemnicí návrhového a volebního výboru navrhl paní Mgr. Evu 
Štětinovou, pracovnici OPKČ. 
 
Navrženi byli:     Mgr. Aleš Kuda, Ing. Jan Adámek, MUDr. Kateřina Pavlíčková 
 
Hlasování:   
 
pro:                              27                        
proti:                             0 
zdržel se:                      2 
nepřítomen:                  2 
 
Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni. 
 
Starosta  Mgr. Vondra  poté požádal členy návrhového a volebního výboru, aby si přesedli ke 
stolu k paní  Mgr. Štětinové a zvolili si ze svého středu  předsedu. 
Předsedou návrhového a volebního výboru byl zvolen Mgr. Aleš Kuda. 
Dále starosta Mgr. Vondra přistoupil k projednávání  jednotlivých bodů programu. 
 
2. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi následně 
vystoupil člen zastupitelstva pan Novotný, který vznesl dotaz ohledně výběrového řízení na 
časopis Čtrnáctka. Dotaz následně zodpověděla radní Mgr. Kolmanová – bližší informace 
budou známy 10. ledna. Člen zastupitelstva Ing. Med vznesl dotaz týkající se posledního 
úkolu -  výzva MČ Praha 14 hlavnímu městu Praha k dostavbě Městského kruhu. Dotaz poté 
zodpověděl starosta Mgr. Vondra – výzva byla odeslána na MHMP. Člen zastupitelstva Ing. 
Froněk dále vznesl interpelaci týkající se účasti opozice při zadání výběrového řízení na 
časopis Čtrnáctka. Na tuto interpelaci bude zpracována odpověď. Dále již v diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
  
Hlasování:   
     

    
 



 4 

   pro:                            25            
   proti:                           0         
   zdržel se:                     4          
   nepřítomen:                 2          
   Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 61/ZMČ/2017 

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 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

 
3. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. V diskusi k materiálu 
nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                             29        
   proti:                            0  
   zdržel se:                      0 
   nepřítomen:                  2 
   Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 62/ZMČ/2017 

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: 31. 12. 2017 

 
4. Návrh k místní Agendě 21 
Materiál uvedla radní městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Adámek, který vznesl dotaz ohledně  kampaně Respektuj 18! a akce 
Vybíralka 25. Na tento dotaz následně reagovala předkladatelka materiálu Mgr. Kolmanová – 
Respektuj 18! – proběhl 1. ročník, do budoucna se počítá s větším zapojením veřejnosti, bude 
upravena forma kampaně. U akce Vybíralka 25 proběhne závěrečné zhodnocení. Dále 
vystoupil v diskusi člen zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotaz týkající se možné účasti 
v  pracovní skupině EM. Dotaz následně zodpověděla zástupkyně starosty Ing. Mgr. 
Svobodová, která podala bližší informace ohledně výběru do komise. Dále se člen 
zastupitelstva Ing. Med dotázal na možnost využití KC Kardašovská k pořádání schůzek 
orgánů SVJ.  K tomuto tématu se následně také vyjádřila zástupkyně starosty Ing. Mgr. 
Svobodová.  
Člen zastupitelstva pan Novotný dále vznesl dotaz ohledně realizace přesunu MČ Praha 14 do 
kategorie B. Tento dotaz  zodpověděla radní Mgr. Kolmanová – MČ Praha 14 je schopná plnit 
požadované audity a požadované způsoby zvyšování kvality. Dále již v diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
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Hlasování:   
     

   pro:                               19    
   proti:                               0 
   zdržel se:                       10 
   nepřítomen:                     2 
   Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 63/ZMČ/2017 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

Zprávu o participaci veřejnosti v roce 2017 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 
 

 
II. s c h v a l u j e 
 

 

 1. návrh Plánu zlepšování MA21 pro rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
 
 2.  návrh Výroční zprávy MA21 za rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 
  
 3. podání přihlášky do kategorie „B“ – velmi pokročilý v MA21 
 
III. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 
 předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14:   
 
 1.  Plán zlepšování MA21 pro rok 2019  
 
 2. Výroční zprávu MA21 za rok 2018                                                      T: 31. 12. 2018 
 
5. Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého 
    červeného  kříže, neziskové organizaci Jahoda, o.p.s. a neziskové organizaci  
    Neposeda, z.ú. 
Materiál uvedl radní městské části Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo nevystoupil, starosta 
Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                  28 
   proti:                                 0 
   zdržel se:                           1 
   nepřítomen:                       2 
   Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 64/ZMČ/2017 

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

ve výši 900.000 Kč, neziskové organizaci Jahoda, o. p. s. ve výši 500.000 Kč                            
a neziskové organizaci Neposeda, z. ú. ve výši 500.000 Kč na úhradu provozních 
výdajů, která bude ve všech případech vrácena v průběhu roku 2018 
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 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí návratné finanční výpomoci                                                                                         

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

zajistit uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí návratné finanční výpomoci                 
s Oblastním spolkem Českého červeného kříže, neziskovou organizací Jahoda, o. p. s.             
a neziskovou organizací Neposeda, z. ú.                                                      T: 31. 1. 2018 

 
6. Návrh na uzavření dodatku č. 30 ke Smlouvě o poskytování pečovatelské služby na 
     území MČ Praha 14 
Materiál uvedl radní městské části Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo nevystoupil, starosta 
Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                  28 
   proti:                                 0 
   zdržel se:                           1 
   nepřítomen:                       2 
   Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 65/ZMČ/2017 

I. s o u h l a s í 
 
s uzavřením dodatku č. 30 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území                        
MČ Praha 14 s Oblastním spolkem Českého červeného kříže dle přílohy č. 1  

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

zajistit uzavření dodatku č. 30 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území                        
MČ Praha 14 s Oblastním spolkem Českého červeného kříže dle přílohy č. 1  

                                                                                                                                T: 31. 1. 2018 
7. Návrh k poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14 
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý, který zároveň 
vysvětlil, že návrh vychází z novelizace zákona  nařízení vlády č. 318/2017Sb. V diskusi se 
k navrhované výši příspěvku vyjádřila členka zastupitelstva Ing. Kijonková a další členové 
zastupitelstva. Na tyto připomínky následně reagoval starosta Mgr. Vondra a tajemník ÚMČ 
Prahy 14 Ing. Lisý, kteří upozornili, že zastupitelstvo musí schválit konkrétní korunovou výši. 
Členka zastupitelstva Ing. Kijonková poté přednesla protinávrh usnesení – schválení 
v korunové výši ve stávajícím stavu. O tomto protinávrhu dal starosta Mgr. Vondra hlasovat. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                   6  
   proti:                                 1 
   zdržel se:                          22 
   nepřítomen:                       2  
   Tento návrh nebyl přijat.  
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   Dále dal starosta Mgr. Vondra hlasovat o původně předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                 17  
   proti:                               1 
   zdržel se:                        11 
   nepřítomen:                     2  
   Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 66/ZMČ/2017 

I. s c h v a l u j e 
 1. poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14 za výkon funkce                               

v maximální měsíční výši dané nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností ode dne 1. 1. 2018, a to: 

 a) měsíční odměna neuvolněného člena ZMČ Praha 14, vykonávající funkci člena 
RMČ Praha 14 8.729 Kč 

  b) měsíční odměna neuvolněného člena ZMČ Praha 14, který nevykonává žádnou 
funkci 2.182 Kč 

 c) měsíční odměna neuvolněného člena ZMČ Praha 14, který vykonává funkci člena 
výboru ZMČ nebo komise RMČ 3.637 Kč 

  
 d) měsíční odměna neuvolněného člena ZMČ Praha 14, který vykonává funkci 

předsedy výboru ZMČ nebo komise RMČ 4.365 Kč 
 

 2. poskytování odměny za výkon funkce v případě nástupu náhradníka na uprázdněný 
mandát člena ZMČ Praha 14 ode dne složení slibu člena zastupitelstva 

 3. poskytování odměny za výkon funkce, v případě budoucích změn v obsazení 
jednotlivých funkcí, ode dne zvolení do této funkce  

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

zajistit: 
 
1. poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14 za výkon funkce                               

v maximální měsíční výši dané nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn                                      
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, uvedené v  bodě I. 1.,                             
písm. a) – d) s účinností ode dne 1. 1. 2018 

 
2. poskytování odměny za výkon funkce v případě nástupu náhradníka na uprázdněný 

mandát člena ZMČ Praha 14 ode dne složení slibu člena zastupitelstva s účinností 
ode dne 1. 1. 2018 

 
3. poskytování odměny za výkon funkce, v případě budoucích změn v obsazení 

jednotlivých funkcí, ode dne zvolení do této funkce s účinností ode dne 1. 1. 2018 
T: 1. 1. 2018 

 
8. Návrh ke stanovení výše náhrady na výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
    neuvolněného člena ZMČ Praha 14, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou 
    provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost 
Materiál uvedl v rámci diskuse k bodům č. 7, 8, 9 a 10 tajemník Úřadu městské části Praha 14 
Ing. Luděk Lisý. V diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
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Hlasování:   
     

   pro:                                  19 
   proti:                                 1 
   zdržel se:                           9 
   nepřítomen:                       2 
   Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 67/ZMČ/2017 

I. s c h v a l u j e 
 
u neuvolněného člena ZMČ Praha 14, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou 
provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost: 
1. paušální částku náhrady na výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jeho funkce, 
 ve výši 300 Kč za hodinu 

 2. nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu na výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 
jeho funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc ve výši 4.500 Kč 

a to s účinností ode dne 1. 1. 2018  
 

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

zajistit poskytování výše uvedené náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 
funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 14, který je podnikající fyzickou osobou nebo 
osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost                      T: od 1. 1. 2018 

 
9. Návrh k poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku 
    členovi ZMČ Praha 14, který je pověřen k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 
    vstupují do manželství nebo který je pověřen zastupováním městské části Praha 14 na 
    veřejných  občanských obřadech 
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. V diskusi vystoupil 
člen zastupitelstva Mgr. Tománek, který vznesl protinávrh tak, aby byla stanovena stejná 
částka pro všechny oddávající, bez ohledu na to, zda je oddávajícím muž či žena. O tomto 
protinávrhu dal starosta Mgr. Vondra hlasovat.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                    2    
   proti:                                  1 
   zdržel se:                          26 
   nepřítomen:                       2 
   Tento návrh nebyl přijat.  
 
   Dále dal starosta Mgr. Vondra hlasovat o původně předloženém návrhu usnesení. 
   

Hlasování:   
     

   pro:                                  20    
   proti:                                  0 
   zdržel se:                           9 
   nepřítomen:                       2 
   Tento návrh byl přijat.  
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  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 68/ZMČ/2017 
 
I. s c h v a l u j e 

 
poskytování příspěvku: 
  

 1. na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členovi ZMČ Praha 14, který je 
pověřen k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství ve výši: 

 400 Kč na pokrytí nákladů spojených s úpravou zevnějšku na 1 den svatebních 
     obřadů – muž 
 
 800 Kč na pokrytí nákladů spojených s úpravou zevnějšku na 1 den svatebních 
     obřadů – žena 
 

     15.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s ošacením za rok při osmi a více dnech 
svatebních obřadů v daném roce 

 
     10.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s ošacením za rok při méně než osmi a 

více než pěti dnech svatebních obřadů v daném roce 
 
 2. na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členovi ZMČ Praha 14, který je 

pověřen zastupováním městské části Praha 14 na veřejných občanských obřadech 
 400 Kč na pokrytí nákladů spojených s úpravou zevnějšku na 1 den veřejného 
     občanského obřadu – muž 
 
 800 Kč na pokrytí nákladů spojených s úpravou zevnějšku na 1 den veřejného 
     občanského obřadu – žena 
 
 a to s účinností ode dne 1. 1. 2018 

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

zajistit  poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku 
členovi ZMČ Praha 14, který je pověřen k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 
vstupují do manželství, nebo který je pověřen zastupováním městské části Praha 14 na 
veřejných občanských obřadech                                                                     T: 1. 1. 2018 

 
10. Návrh k instrukcím: QI 61-01-15 „Poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ 
      Praha 14, členům výborů ZMČ Praha 14, členům komisí RMČ Praha 14 a 
      poskytování příspěvků členům ZMČ Praha 14“, QI 61-01-12 „Náhrady výdělku 
      prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů ZMČ Praha 
      14“ a QI 61-01-04 „Poskytování náhrad cestovních výdajů“ 
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
Hlasování:   
     

   pro:                                17    
   proti:                               0 
   zdržel se:                        12 
   nepřítomen:                     2 
   Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 69/ZMČ/2017 

I. s c h v a l u j e 
 
nové vydání instrukcí dle přílohy č. 1: 

 1. „Poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14, členům výborů ZMČ 
Praha 14, členům komisí RMČ Praha 14 a poskytování příspěvků členům ZMČ               
Praha 14“ 

 
 2. „Náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
                neuvolněných členů ZMČ Praha 14“ 
 
 3. „Poskytování náhrad cestovních výdajů“ s účinností ke dni 1. 1. 2018 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit nové vydání instrukcí dle výše uvedeného                                          T: 1. 1. 2018 
 
11. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na plochu, která bude zastavěna 
       zateplením bytového domu č.p. 113 v Zelenečské ulici v k.ú. Hloubětín  
Materiál uvedl spolu s materiálem 11a zástupce starosty pan Jiří Zajac. V diskusi vystoupil 
člen zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotaz ohledně chodníčků kolem budov, které jsou 
součástí stavby. Dotaz následně zodpověděl pan Zajac a další informace poskytl člen 
zastupitelstva Ing. Froněk. V diskusi již nikdo další nevystoupil, starosta Mgr. Vondra 
přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                  29 
   proti:                                 0 
   zdržel se:                          0 
   nepřítomen:                      2 
   Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 70/ZMČ/2017 

I. s c h v a l u j e 
 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc. č. 1072/8, 
parc. č. 1072/12 a parc. č. 1072/185 o celkové výměře cca 10 m2, která bude zastavěna 
zateplením bytového domu č. p. 113 v Zelenečské ulici v k. ú. Hloubětín, za cenu 
v místě a čase obvyklou, se Společenstvím vlastníků Zelenečská 113/21, Praha, IČ 
24232637  

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

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc. č. 1072/8, 
parc. č. 1072/12 a parc. č. 1072/185 o celkové výměře cca 10 m2, která bude zastavěna 
zateplením bytového domu č. p. 113 v Zelenečské ulici v k. ú. Hloubětín, za cenu 
v místě a čase obvyklou, se Společenstvím vlastníků Zelenečská 113/21, Praha, IČ 
24232637                                                                                                       T: 15. 1. 2018 
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11a. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc.č. 
         1637/3,  katastrální území Hloubětín (na stůl) 
Materiál byl uveden spolu s materiálem č. 11. 
 
Hlasování:   
     

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

 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 71/ZMČ/2017 

I. s c h v a l u j e 

         uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 1637/3, katastrální 
         území Hloubětín s Bytovým družstvem Konzumní 621/5 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 1637/3, 
katastrální území Hloubětín mezi MČ Praha 14 a Bytovým družstvem Konzumní 621/5 

                                                                                                                                T: 15. 2. 2018 
 
12. Návrh na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na 
      rok 2017 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                            17            
   proti:                           0        
   zdržel se:                   12           
   nepřítomen:                 2        
   Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 72/ZMČ/2017 

I. s c h v a l u j e 
 
1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2017 dle 
přílohy č. 1        

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

zabezpečit realizaci tohoto usnesení                                                           T: 31. 12. 2017 
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13. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti 
      městské části Praha 14 za 1. – 3. čtvrtletí roku 2017 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotazy k některým uvedeným 
položkám. Dotazy následně zodpověděla předkladatelka materiálu Ing. Mgr. Svobodová.  
Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                17      
   proti:                               0 
   zdržel se:                       12 
   nepřítomen:                     2 
   Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 73/ZMČ/2017 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

 1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2017 
  příjmy                                                                                 376.386,11 tis.  Kč        
  výdaje                                                                                 270.662,20 tis.  Kč        
  z toho:          
  kapitálové                                                                             87.492,01 tis.  Kč 
  běžné                                                                                  183.170,91  tis. Kč 
  financování                                                                        -105.723,91 tis. Kč 
 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3.  čtvrtletí 

roku 2017 s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním činí 168.522 tis. Kč      
 
14. Návrh - IV. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotaz týkající se tzv. šablon pro 
jednotlivé MŠ a ZŠ. Dotaz následně zodpověděla předkladatelka materiálu Ing. Mgr. 
Svobodová spolu s Ing. Špryslem (vedoucí OŘEŠ) – podpora škol při podávání žádostí o 
finanční prostředky. Dále Ing. Med vznesl dotaz ohledně částky zmíněné u časopisu Čtrnáctka 
a pilotního projektu na sociální bydlení. Dotazy zodpověděla Ing. Mgr. Svobodová -   běžná 
výše finančních prostředků vydaných za administrativu k výběrovému řízení na časopis  a 
čerpání mzdových nákladů na objekt Broumarská. Dále Ing. Mgr. Svobodová vysvětlila  
z jakých zdrojů byla zafinancována stavba MŠ Jahodnice (dotační tituly). Poté již v diskusi 
nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:                    
     

   pro:                              17     
   proti:                             0 
   zdržel se:                      12 
   nepřítomen:                   2  
   Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 74/ZMČ/2017 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

 15., 16., 17., 18., 19., 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017      
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Dále následovalo vystoupení občanů městské části Praha 14. 
 
V diskusi vystoupili pan Rataj  a pan Popela, kteří se vyjádřili k dopravní situaci ve čtvrti Na 
Hutích. Zástupkyně starosty Ing. Picková a předseda dopravní komise a člen rady Ing. Hukal 
poté poskytli doplňující informace k celé situaci spolu s Ing. Predigerem, vedoucím oddělení 
dopravy, který  zmínil připravovaný obchvat kolem oblasti Kyje, Hutě.  
Z následné diskuse byl vznesen požadavek, aby se Ing. Picková zavázala projednat 
neproběhnutí navrhované instalace, což následně Ing. Picková přislíbila, dále potom 
poskytnutí příslušné dokumentace všem členům zastupitelstva a na závěr byla navržena 
společná schůzka občanů, starosty, Ing. Kijonkové a dalších, která by měla proběhnout 
v lednu.       
Dále v diskusi vystoupil pan Motošický, který vznesl dotaz týkající se stavby železničních 
stanic na území MČ Praha 14. Informace následně poskytl starosta Mgr. Vondra a Ing. Hukal, 
předseda dopravní komise – MČ podnikne kroky ke zpracování studie na vybudování 
železniční zastávky a bude úzce  spolupracovat s MHMP ohledně projektové dokumentace, na 
kterou je možné získat dotaci.  
 
Následně vystoupil pan Stojčev, který vznesl dotaz ohledně projektu biotopu. Informace 
následně poskytl starosta Mgr. Vondra – rozpracování projektu, zařazení investice bude dnes 
projednávat zastupitelstvo v rámci bodu rozpočet na rok 2018, projekt uveden na stránkách 
MČ Praha 14, dále starosta Mgr. Vondra vysvětlil rozdělení prostorů a možnosti využití 
pozemků.   
 
Po ukončení vystoupení občanů MČ Praha 14 starosta Mgr. Vondra přistoupil k dalšímu 
projednávání programu zastupitelstva.  
 
15. Návrh - Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2018 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová ve 
dvou variantách, ke kterým poskytla příslušné informace. 
V diskusi vystoupila členka zastupitelstva Ing. Kijonková, která vznesla dotaz ohledně výše 
finančních prostředků na GDPR. Dotaz následně zodpověděla Mgr. Koplíková (vedoucí 
OPKČ) a informace dále doplnil pracovník ÚIKT pan Dušek. Dále v diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotazy k některým uvedeným položkám. Dotazy 
následně zodpověděla  zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová, dále vedoucí OSVZ Mgr. 
Havlínová, pan Frýda (vedoucí OI) a ředitel SMP-14, a.s. pan Mitáš. Člen zastupitelstva Ing. 
Adámek poukázal na zhodnocení výhledu a chybějící rezervy. Na tuto připomínku reagovala 
zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová, která vysvětlila použití finančních prostředků a 
příslušnou metodiku, včetně rezerv. Člen zastupitelstva Ing. Froněk vznesl návrh, aby 
vzhledem k výši finančních prostředků městské části Praha 14 byly z rozpočtu vyškrtnuty tyto 
investice:  
Broumarská – projekt biotop, vnitroblok Mochovská, objekt Baštýřská, bikepark Jahodnice, 
klimatizace budov Bří Venclíků, protože se dle jeho názoru jedná o rizikové investice.     
Na tento návrh reagovala předkladatelka materiálu Ing. Mgr. Svobodová, která poukázala na 
možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU a MHMP, reprodukci majetku městské 
části a investic do nových projektů. Dále se k realizaci některých projektů vyjádřili starosta 
Mgr. Vondra a radní Mgr. Kolmanová.  
Člen zastupitelstva pan Hron vznesl následně dotazy týkající se možnosti čerpání dotace na 
projekt biotopu a projektové dokumentace lokace Bílý kůň – tento dotaz zodpověděl starosta 
Mgr. Vondra –  o dotace se  požádá po schválení rozpočtu městské části na rok 2018 a 
následně se též vyjádřil ohledně garancí pro městskou část. K projektové dokumentaci lokace 
Bílý kůň se poté vyjádřil vedoucí OI pan Frýda, který zmínil havarijní posudek a  spoluúčast 
MHMP na projektu.   
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K investici na projekt biotopu se také nesouhlasně vyjádřili členové zastupitelstva Ing. 
Adámek a pan Novotný, který navíc předložil ostatním členům zastupitelstva názory 
architektů, kteří se vyslovili pro nerealizování biotopu.   
Po ukončení diskuse Ing. Mgr. Svobodová vyzvala členy zastupitelstva ke hlasování nejdříve 
o protinávrhu Ing. Froňka.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                       10             
   proti:                      3         
   zdržel se:               12          
   nepřítomen:            6         
    
  Tento návrh nebyl přijat.  
 
   Dále bylo hlasováno o předloženém písemném návrhu rozpočtu var.b 1a s pozměňovacím 
   návrhem navyšujícím dotační vztahy s MHMP. 

 
Hlasování:   
     

   pro:                       17             
   proti:                      6         
   zdržel se:               2          
   nepřítomen:           6         
   Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 75/ZMČ/2017 

 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 dle přílohy č. 1a) 
 

 objem příjmů                                                                         361.478,50  tis.  Kč 
   objem výdajů                                                                         451.399,50  tis.  Kč 
   běžné výdaje                                                                               249.389,50  tis.  Kč 
   kapitálové výdaje                                                                        202.010,00  tis.  Kč 
      financování                                                                                    89.921,00  tis.  Kč 

 
 2. návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části 

Praha 14 na rok 2018 dle přílohy č. 2 
 
 3. limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 67.765 tis. Kč 
 
 4. návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2023 dle přílohy č. 3 
 

5. zmocnění pro Radu městské části Praha 14:  
 

 a) k provádění rozpočtových opatření u příjmů, u běžných výdajů do výše 5 mil. Kč 
včetně limitu objemu mzdových prostředků a u kapitálových výdajů do výše                    
10 mil. Kč  

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

 c) k provádění rozpočtových opatření u akcí z tzv. zásobníku dle přílohy č. 1b) 
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 d) k provedení rozpočtového opatření – záměny zdrojů – v souvislosti s přijetím 
transferu ze státního rozpočtu ze souhrnného dotačního vztahu na výkon státní 
správy na rok 2018 

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

 
16. Návrh ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2017 a 
      k Plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2018 
Materiál uvedl předseda Kontrolního výboru pan Šíma. V diskusi nikdo nevystoupil, starosta 
Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                  23 
   proti:                                 0 
   zdržel se:                           2 
   nepřítomen:                       6 
   Tento návrh byl přijat.  
 
  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 76/ZMČ/2017 

 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2017 

 
II. s c h v a l u j e 

 
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ  Praha 14 na rok 2018 

 
III. u k l á d á 
 Viktorovi Šímovi, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 
 

zajistit plnění plánu kontrolní činnosti KV ZMČ Praha 14 na rok 2018 
                                                                                                              T: v průběhu roku 2018 
 
17. Návrhy, připomínky 
 
 
Tomáš Novotný – přednesl návrh Ing. Kijonkové týkající se dvousměrného provozu v oblasti 
                               Na Hutích. O tomto návrhu dal starosta Mgr. Vondra hlasovat. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                  4 
   proti:                                4 
   zdržel se:                         17 
   nepřítomen:                       6 
   Tento návrh nebyl přijat.  

 
 
Soňa Tománková – vyjádřila se k plnění úkolů  - neobdržela komplexní informace o 
                                      rozhledně Doubravka. Tyto informace poskytne vedoucí OSM pan 
                                      Havránek. 
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Ing. Jan Adámek – navrhl zvýšení odměn pro členy komisí za účast ve volebních komisích 
                                   v měsíci lednu, kdy proběhnou prezidentské volby. O tomto návrhu dal 
                                   starosta Mgr. Vondra hlasovat. 
Hlasování:   
     

   Pro                                     10 
   proti:                                    0 
   zdržel se:                             15 
   nepřítomen:                          6 
   Tento návrh nebyl přijat.  

 
 

   18.  Závěr – starosta Mgr. Vondra ukončil zasedání zastupitelstva v 20. 30 hod.  
  
Ověřovatelé:  
 
 Pavel Mašek                           ………………………………. 
                       
 Ing. Karel Med                        ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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