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ZÁPIS 
 

ze  14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 20. 3. 2018  
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č. p. 686, Praha 9 

_________________________________________________________________________ 
 

Přítomni:          30  - dle prezenční listiny 
 
Omluveni:         Soňa Tománková 
                        
Ověřovatelé:     PhDr. Zuzana Jelenová, Ing. Petr Hukal 
 
Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková 
 
1. Z a h á j e n í 
 
Starosta Mgr. Radek Vondra zahájil v 15. 00 hod 14. 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 13. 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:    PhDr. Zuzana Jelenová, Ing. Petr Hukal    
 
Hlasování : 
 
pro:                             26 
proti:                           0 
zdržel se:                     0 
nepřítomni:                  5 
 
Ověřovatelé zápisu ze 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni. 
 
Následně starosta Mgr. Vondra vyzval nového člena zastupitelstva pana Radka Chrousta ke 
složení slibu. 
Poté starosta Mgr. Vondra přednesl návrh programu 14. zasedání zastupitelstva. 
 
Návrh  programu:  
 
1. Zahájení a složení slibu nového člena zastupitelstva 
 
2.  Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
3.   Návrh ke zprávě o činnosti rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2017 
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4.   Návrh k informaci o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části          
Praha 14 

 
5.   Návrh k pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 14 k přijímání prohlášení               

o uzavření manželství v souladu s ustanovením § 658 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 
6.   Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 
 
7.  Návrh k žádosti o změnu v čerpání rozpočtu poskytnuté dotace pro roky 2017  a 2018 na 

projekt „Sociální a právní poradenství“ Organizace pro pomoc uprchlíkům a k žádosti                           
o změnu v čerpání rozpočtu poskytnuté dotace pro roky 2017 na projekt „Rodinné 
centrum Jahůdka“ Jahoda, o.p.s. 

 
8.  Návrh k informaci o finančním vypořádání dotací v oblasti 2 poskytnutých v roce 2017 

z rozpočtu městské části Praha 14 
 
9.  Návrh k poskytnutí  dotací v rámci Dotačního programu pro podporu činnosti nestátních 

neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících dlouhodobě 
organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018 

 
10.  Návrh – V. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017 
 
11.  Návrh k záměně zdrojů v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2018 
 
12.  Návrh – I. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 
 
13.  Návrh 1. úpravy finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2018 
 
14.  Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemků parc.                  

č. 1072/24, parc.č. 1072/25 a parc.č. 1072/185, k.ú. Hloubětín o celkové výměře cca                      
21 m2 zastavěné zateplením domu č.p. 311-313 

 
15. Návrh k žádosti na prominutí poplatků z prodlení a úroků v celkové  výši 139.521,- Kč    

za užívání bytu č. 36 v č.p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9  
 
16.  Návrhy, připomínky 
 
17.  Závěr 
 
Návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14  byl schválen. 
 

  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 1/ZMČ/2018 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 program 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
Dále starosta Mgr. Vondra oznámil, že členové zastupitelstva Ing. Hukal  a Bc. Prager 
vystoupili z klubu strany Zelených a dále potom, že členové zastupitelstva pan Chroust a pan 
Hron se stali členy klubu ANO.  
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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:     Ing. Jan Adámek, Ing. Jiří Klíma, MBA, Hana Muhrová 
 
Hlasování:   
 
pro:                          26                            
proti:                          0    
zdržel se:                    1   
nepřítomen:                4  
 
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 Ing. Jiří Klíma, MBA. 
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, který následně poskytl 
informace o výstavbě rozhledny Doubravka (hotovo červen 2018). Dále zodpověděl dotazy 
člena zastupitelstva pana Novotného, které se týkaly využití pozemků při ulici Broumarská – 
příprava projektu, řešení dopravního napojení a Metropolitního plánu hl. m. Prahy - návrh 
zatím není schválen. 
Poté vystoupil v diskusi člen zastupitelstva Ing. Froněk, který vznesl dotazy ohledně biotopu a 
vydávání časopisu Čtrnáctka. Dotazy následně zodpověděl starosta Mgr. Vondra spolu s radní 
Mgr. Kolmanovou – návrh na biotop je stále v řešení a na časopis Čtrnáctka probíhá výběr 
nového dodavatele, v současnosti se řeší vznesené námitky. Mgr. Kolmanová následně 
přislíbila zaslat rozpis jednotlivých kroků, které byly k tomuto výběrovému řízení podniknuty. 
Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.   
 
Hlasování:   
     

   pro:                                    27   
   proti:                                   0 
   zdržel se:                             2 
   nepřítomen:                         2 
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 2/ZMČ/2018 

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 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

 
3. Návrh ke zprávě o činnosti rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2017 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi poté vystoupili 
členové zastupitelstva Ing. Med, Ing. Froněk, pan Novotný, Ing. Kijonková a pan Hron, kteří 
vznesli své dotazy k některým bodům uvedeným v předloženém materiálu.  
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Dotazy následně zodpověděl starosta Mgr. Vondra spolu s místostarostkou Ing. Mgr. 
Svobodovou – budovy úřadu městské části by měly být komplexně převedeny na 
nízkoenergetické, návštěva lokality Bílý kůň je možná po dohodě s radní Mgr. Kolmanovou,  
projekt biotopu je i nadále v projednávání, byla zahájena příprava veřejné zakázky na Dům 
seniorů Bojčenkova, dopravní situace na Hutích bude dále projednávána na dopravní komisi. 
Na závěr diskuse bylo přislíbeno poskytnutí přehledu vznesených petic za toto volební období  
Ing. Froňkovi a krátká zpráva pro všechny členy zastupitelstva ohledně dopravní situace na 
Hutích, kterou si vyžádal pan Hron. Poté starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                  27 
   proti:                                 0   
   zdržel se:                           2    
   nepřítomen:                       2    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 3/ZMČ/2018 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2017 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 

 
4. Návrh k informaci o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské 
    části Praha 14 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra, který následně 
zodpověděl dotazy členů zastupitelstva Ing. Froňka, Ing. Adámka a pana Novotného, které se 
týkaly odměňování členů týmu a místa konání. Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta 
Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.   
 
Hlasování:   
     

   pro:                                      20 
   proti:                                     0 
   zdržel se:                              9 
   nepřítomen:                          2 
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 4/ZMČ/2018 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 
2017, která je přílohou č. 1  

 
5. Návrh k pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 14 k přijímání prohlášení 
    o uzavření manželství v souladu s ustanovením § 658 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
    zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi k materiálu 
nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
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Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 5/ZMČ/2018 
 
I. p o v ě ř u j e 

 
Mgr. Aleše Kudu, člena Zastupitelstva městské části Praha 14 přijímáním prohlášení                      
o uzavření manželství v souladu s ustanovením § 658 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů   

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

realizovat výše uvedené rozhodnutí                                                              T: 31. 3. 2018 
 
6. 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. 6/ZMČ/2018 
 
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. 3. 2018 

 
7. Návrh k žádosti o změnu v čerpání rozpočtu poskytnuté dotace pro roky 2017  a 2018 
    na projekt „Sociální a právní poradenství“ Organizace pro pomoc uprchlíkům a 
    k žádosti o změnu v čerpání rozpočtu poskytnuté dotace pro roky 2017 na projekt 
    „Rodinné centrum Jahůdka“ Jahoda, o.p.s. 
Materiál uvedl radní městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi k materiálu nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
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Hlasování:   
     

   pro:                                    25   
   proti:                                   0 
   zdržel se:                             4  
   nepřítomen:                         2  
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 7/ZMČ/2018 
 
I. s c h v a l u j e 

 
1. změnu v čerpání rozpočtu dotace přidělené v dotačním programu „v Oblasti 1 – 

sociální a návazné služby“ pro roky 2017 a 2018 Organizaci pro pomoc uprchlíkům, 
z. s. dle přílohy č. 1 

 
 2. změnu v čerpání rozpočtu dotace přidělené v dotačním programu „v Oblasti sociální    

a návazné služby“ pro rok 2017 Jahoda, o. p. s. dle přílohy č. 2 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

informovat příjemce o schválení změny                                                              T: 3/2018 
 
8. Návrh k informaci o finančním vypořádání dotací v oblasti 2 poskytnutých v roce 
    2017 z rozpočtu městské části Praha 14 
Materiál uvedla radní městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová. V diskusi k materiálu 
nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                   27    
   proti:                                  0  
   zdržel se:                           2  
   nepřítomen:                       2 
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 8/ZMČ/2018 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
informaci o finančním vypořádání dotací v oblasti 2 poskytnutých v roce 2017 
z rozpočtu městské části Praha 14  

 
9. Návrh k poskytnutí  dotací v rámci Dotačního programu pro podporu činnosti 
    nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících 
    dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018 
Materiál uvedla radní městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová. V diskusi k materiálu 
nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                      27 
   proti:                                     0 
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   zdržel se:                              2 
   nepřítomen:                          2 
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                           svým usn.č. 9/ZMČ/2018 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. navýšení alokovaných finančních prostředků v Dotačním programu pro podporu 

činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, 
zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018 na 
celkovou částku 5 840 000 Kč  

 2. přidělení dotací v rámci dotačního programu pro podporu činnosti nestátních 
neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících dlouhodobě 
organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018 dle seznamu přílohy č. 1 
tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí dle vzorové 
smlouvy, která je přílohou č. 2 

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

zajistit podepsání veřejnoprávních smluv                                                   T: duben 2018 
 
10. Návrh – V. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017 
Materiál uvedla místostarostka městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová, která 
spolu s vedoucím OSVZ panem Bradáčem následně zodpověděla dotaz člena zastupitelstva 
Ing. Meda, který se týkal sociálního bydlení a dále mu přislíbila zaslání šablony Ing. 
Špryslem, vedoucím OŘEŠ. 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. 10/ZMČ/2018 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
21., 22., 23., 24. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017  

 
11. Návrh k záměně zdrojů v rámci schváleného rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2018 
Materiál uvedla místostarostka městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi 
k materiálu nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                      17 
   proti:                                     8 
   zdržel se:                              4 
   nepřítomen:                          2 
   Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 11/ZMČ/2018 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
 a) přijetí transferu ze státního rozpočtu ze souhrnného dotačního vztahu na výkon státní 

správy na rok 2018 na základě schválení zákona 474/2017 Sb., o státním rozpočtu na 
rok 2018  

 b) úpravu rozpočtu dle přílohy č. 1 
 c) rozpočet MČ Praha 14 na rok 2018 dle přílohy č. 2 

Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2018 ke dni 14. 2. 2018 (po provedené záměně 
zdrojů) 

 
 objem příjmů                                                                        392.268,50  tis.  Kč 
 objem výdajů                                                                        451.399,50  tis.  Kč 
 běžné výdaje                                                                                   249.389,50  tis.  Kč 
 kapitálové výdaje                                                                            202.010,00  tis.  Kč 
 financování                                                                                        59.131,00  tis.  Kč 

  
12. Návrh – I. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 
Materiál uvedla místostarostka městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi 
k materiálu 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. 12/ZMČ/2018 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
1., 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018  

 
13. Návrh 1. úpravy finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 
      2018 
Materiál uvedla místostarostka městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová, která 
následně poskytla doplňující informace k materiálu  spolu s místostarostou panem Zajacem. 
Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                  16     
   proti:                                 0   
   zdržel se:                         13    
   nepřítomen:                      2     
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 13/ZMČ/2018 
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I. s c h v a l u j e 

 
 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2018 dle 

přílohy č. 1 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zabezpečit realizaci tohoto usnesení                                                             T: 20. 4. 2018 
 
14. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemků parc.                  
      č. 1072/24, parc.č. 1072/25 a parc.č. 1072/185, k.ú. Hloubětín o celkové výměře cca                      
     21 m2 zastavěné zateplením domu č.p. 311-313 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac, který následně zodpověděl 
spolu s vedoucí OPKČ Mgr. Koplíkovou upřesňující dotazy člena Zastupitelstva  Ing. Meda. 
Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                      21 
   proti:                                    0 
   zdržel se:                              9 
   nepřítomen:                          1 
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 14/ZMČ/2018 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků parc. č. 1072/24, 

parc. č. 1072/25 a parc. č. 1072/185, k. ú. Hloubětín o výměře cca 21 m2, která bude 
zastavěna zateplením bytového domu č. p. 311, 312 a 313, se  SVJ Zelenečská                                      
č. p. 311-313, IČ 24778796, za cenu v místě obvyklou 

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

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků 
parc. č. 1072/24, parc. č. 1072/25 a parc. č. 1072/185, k. ú. Hloubětín se SVJ Zelenečská                                      
č. p. 311-313, IČ 24778796                                                                          T: 30. 4. 2018 

 
 
Dále následovala jednotlivá vystoupení občanů městské části Praha 14. 
 
Václav Žán – požádal o zaslání písemné odpovědi ohledně řešení dopravní situace v oblasti 
                     Aloisov, ulice Zdobnická, Sklenská a Želivská. Zaslání odpovědi zajistí 
                     místostarostka Ing. Picková. 
 
Ivana Párysová – poukázala na úpravu v dopravě ve Sklenská ulici s ohledem na bezpečnost 
                            dětí 
 
Dalibor Beneš – poukázal na úzké chodníky v ulici Sklenská 
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Manželé Rýzlovi – vyjádřili se k dopravní situaci v oblasti ulice Želivská 
 
Ing. Pavel Žatečka – vyjádřil se k dopravní situaci v oblasti polikliniky Bioregena a Slévačská 
                                  ulice 
 
Na závěr diskuse k této problematice se vyjádřil starosta Mgr. Vondra, který požádal 
místostarostku Ing. Pickovou, aby zajistila předložení statistických údajů, návrh 
bezpečnostních řešení a sjednání schůzky se zmiňovanými petenty a informace předložila na 
příští jednání zastupitelstva.   
 
 
Dále vystoupili:  
 
Jan Liška – ve svém příspěvku reagoval na dopravní situaci v oblasti Hutě a ulice K Viaduktu. 
                   Informoval o petici občanů za znovuobnovení provozu a dále požádal o doplnění 
                   údajů ohledně měření v této oblasti. Na tyto připomínky reagoval starosta Mgr. 
                   Vondra spolu s místostarostkou Ing. Pickovou – proběhlo setkání se zástupci 
                   petentů, sčítání v ulici Jordánská a tato problematika se bude dále projednávat 
                   v dopravní komisi. Následně informovali členy zastupitelstva a přítomné občany o 
                   přípravě projektu na opravu mostů třídy 5. 
   
Následně se k této problematice vyjádřili další občané pan Bareš a pan Strnad. 
Členka zastupitelstva Ing. Kijonková upozornila, že zástupci hnutí ANO předložili již na 
minulém zastupitelstvu návrh vztahující se k této problematice. Člen zastupitelstva Ing. 
Froněk dále upozornil na to, že pokud nebude vyřešeno dokončení prodloužení Ocelkovy 
ulice je situace stále složitá. Na závěr diskuse Ing. Picková podala další  informace ohledně 
výkupu pozemků, přípravy projektu a zahájení prací v roce 2019. Dále se k tomuto problému 
vyjádřila vedoucí OV Ing. Joudová, která poukázala na jednání se společností TSK.  Starosta 
Mgr. Vondra spolu s předsedou dopravní komise Ing. Hukalem přislíbili opětovné projednání 
na dopravní komisi. Člen zastupitelstva pan Novotný požádal o zaslání odpovědi ohledně 
vývoje situace. K této dopravní situaci se také vyjádřili členové zastupitelstva Ing. Mgr. 
Svobodová, Ing. Froněk, pan Zajac, Mgr. Kuda, pan Mašek a další. 
 
Poté byl předložen návrh Ing. Kijonkové na přijetí usnesení, které se bude tímto problémem 
zabývat. Následně starosta a Ing. Picková vznesli k tomuto návrhu své protinávrhy.  
 
Hlasování o protinávrhu starosty Mgr. Vondry   
     

   pro:                                        8 
   proti:                                      1 
   zdržel se:                              20 
   nepřítomen:                           2  
   Tento návrh nebyl přijat.  
 

Hlasování o protinávrhu místostarostky Ing. Pickové   
 

   pro:                                        7 
   proti:                                      2 
   zdržel se:                              24 
   nepřítomen:                           2  
   Tento návrh nebyl přijat.  
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Hlasování o návrhu Ing. Kijonkové   
 

   pro:                                        17 
   proti:                                      2 
   zdržel se:                              10 
   nepřítomen:                           2  
 
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 15/ZMČ/2018 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
1. komplikovanou dopravní situaci v oblasti Kyje – Hutě, jenž nemá bez dokončení 

prodloužení Ocelkovy ulice jednoduché řešení 
 
 2. petice občanů požadující zklidnění dopravy v této lokalitě 
 
II. p o ž a d u j e 
 
 1. zachování obousměrného provozu v úseku pod železničním mostem v ulicích 

K Viaduktu a Svatojánská z důvodu zachování místní obslužnosti a průjezdnosti 
obytného území k 15. 4. 2018 

 
 2. zorganizovat jednání zástupců petice občanů se starostou a zastupiteli MČ Praha 14 

k nalezení systémového řešení dopravní situace v oblasti Kyje - Hutě 
 
III. p o v ě ř u j e  
 Radu městské části Praha 14 
 

zajistit plnění tohoto usnesení 
 
15. Návrh k žádosti na prominutí poplatků z prodlení a úroků v celkové výši  
      139. 521,- Kč za užívání bytu č. 36 v č.p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9  
Materiál předložil místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi následně 
vystoupil člen zastupitelstva pan Mašek, který vznesl návrh na prominutí poplatků a úroků 
v celkové výši. Člen zastupitelstva Ing. Froněk tento návrh podpořil. Starosta Mgr. Vondra 
poté dal o tomto protinávrhu hlasovat. 
Hlasování:   
     

   pro:                                       8       
   proti:                                     1    
   zdržel se:                            20         
   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. 16/ZMČ/2018 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 prominutí částky ve výši 110.917 Kč a vymáhání částky ve výši 28.604 Kč za užívání 

bytu č. 36 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze 
v tiskové podobě 

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

informovat žadatele o prominutí částky ve výši 110.917 Kč a vymáhání částky ve výši 
28.604 Kč za užívání bytu č. 36 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě                                                    T: 30. 4. 2018 

 
16. Návrhy, připomínky 
 
 

   17.  Závěr – starosta Mgr. Vondra ukončil zasedání zastupitelstva městské části Praha 14 
                        v 20. 30 hod.  

  
Ověřovatelé:  
 
PhDr. Zuzana Jelenová                            ………………………………. 
                       
Ing. Petr Hukal                                          ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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