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příloha č. 1 

Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2018 

 

1. V předmětném období se konalo 12 řádných a 4 mimořádná jednání Rady městské části Praha 14   

2. Účast jednotlivých členů rady na jednáních dokladuje následující přehled: 

  

Ing. Mgr. Lucie Svobodová -  16 

Ing. Ilona Picková -  16 

Mgr. Irena Kolmanová -  16 

Jiří Zajac -  15 

Ing. Petr Hukal -  15  

Mgr. Radek Vondra -  14  

Ing. Břetislav Vodák -  14 

 Pavel Mašek -  13  

Josef Kutmon -  12 

          

Všechny neúčasti členů rady na jednáních byly řádně omluveny. 
 

3. Rada projednala a přijala usnesení k: 

     119 materiálům Správy majetku Praha 14, a. s. (SMP 14)  

 90 materiálům odboru investičního (OI)  

 53     materiálům odboru řízení ekonomiky a školství (OŘEŠ) 

 43     materiálům odboru kancelář starosty (KS) 

 42 materiálům odboru správy majetku (OSM)  

 35 materiálům odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)    

 15 materiálům odboru právních a kontrolních činností (OPKČ)    

 13 materiálům odboru kancelář tajemníka (KT)    

  8 materiálům odboru dopravy a ochrany prostředí (ODOP)  

 4 materiálům členů rady  

 4 materiálům odboru občanskosprávního (OSO) 

 1 materiálu odboru hospodářské správy (OHS)      

Největší počet usnesení byl přijat k materiálům majetkové povahy. Usnesení jsou k dispozici 

v písemné podobě v Kanceláři tajemníka – úsek rady a zastupitelstva a v elektronické podobě na 

webových stránkách radnice www.praha14.cz. 

 

4. Celkový počet přijatých usnesení je 427.  

 

 



 

5. V průběhu I. pololetí 2018 se rada pravidelně seznamovala s výstupy z komisí rady a výborů  
zastupitelstva  prostřednictvím zápisů z jejich jednání. Tyto podklady standardně použila jako podklad 
pro vlastní rozhodování. Všechny výstupy z jednání komisí rady a výborů zastupitelstva, které 
směřovaly k radě, jsou ve formě zápisů k dispozici v Kanceláři tajemníka – úsek rady a zastupitelstva. 
Komise                     a výbory mají možnost umisťovat zápisy z jednání na webu městské části Praha 
14. 
 

 

6.  V prvním pololetí roku 2018 byly podány podněty občanů formou petice:  

PE-1/2018 ze dne 18. 06. 2018 – evidováno pod č. j. 25113 

 Petice „Petice za přesunutí parkourového hřiště z ulice Kapitána Stránského“ 
 

- za petiční výbor: Pavel Vondráček, Kpt. Stránského 1000 

                              Jaroslav Pour, Kpt. Stránského 1001 

       Pavel Šimon, Kpt. Stránského 1000  
        

- 18. 07. 2018 byla zaslána odpověď místostarostkou Ing. Ilonou Pickovou pod sp. zn. 

UMCP14/18/29237/SEK/LUKM, č. j. 138/2018/PIC 

 

PE-2/2018 ze dne 22. 06. 2018 – evidováno pod č. j. 25778 

 Petice „Žádost o výstavbu základní školy v Praze 14- Hostavicích“ 
 

- za petiční výbor: PhDr. Andrea Vašíčková, U Hostavického potoka 722/1 

                              Mgr. Martina Urbanová, Labuťská 791/7 

                              Klára Holá, U Hostavického potoka 765/35  
        

- 24. 07. 2018 byla zaslána odpověď místostarostkou Ing. Mgr. Lucií Svobodovou pod sp. zn. 

UMCP14/18/29634/KT/LIS, č. j. 1/18/SVO. 

  

7.  Ustanovení § 102 zák. 131/2000 Sb., O hlavním městě Praze (pozastavení platnosti usnesení)      

 starosta městské části v daném období neuplatnil. 
 

8.   V prvním pololetí roku 2018 se rada v oblasti územního rozvoje mj. se mj. vyjádřila k 
prodloužení užívání dočasných staveb v transformačním území „Lednická – Kyje“; k podnětu na 
pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na pozemcích parc. č. 908/1 a 
905/2 kat. území Hostavice; k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy na pozemcích parc. č. 793/112, 793/161, 793/200,793/202 a část parc. č. 793/1, 793/27, 
793/28 kat. území Kyje; k záměru „novostavba a přístavba dentální kliniky se služebními byty – ul. 
Sklenská“; k záměru „Obytný komplex Vivus Kolbenova“, dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí; k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy na pozemcích parc. č. 2575/5,  2575/7, 2575/71, 2575/72 a další  v  kat. území Kyje; 
k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na pozemcích 
parc. č. 254/3, 257/1, 257/5, 257/6, 257/7 a 258/2  kat. území Hloubětín; k Metropolitnímu plánu 
(MPP) a schválila vyhlášení architektonicko – krajinářské soutěže o návrh „Revitalizace Centrálního 
parku Černý Most“.  
 
V  oblasti sociální rada mj. vyhlásila „Program prevence nádorového onemocnění prsu“ pro 
obyvatele městské části Praha 14; schválila vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na 
základních školách 2018; jmenovala předsedu a členy pracovní skupiny pro tvorbu Koncepce 
sociálního bydlení v městské části Praha 14; schválila podání žádosti o neinvestiční účelové dotace z 



rozpočtu hl. m. Prahy ve vybraných sociálních oblastech a schválila smlouvu o partnerství při realizaci 
dílčího projektu v rámci projektu Podpora integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2018. 
 

 
 
V oblasti školství mj. jmenovala konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení  funkcí 
ředitelek/ředitelů Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 a Mateřské 
školy, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602; pověřila Zuzanu Slepičkovou ke dni 1. 9. 2018 řízením 
Mateřské školy, Praha 9 – Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, se sídlem 198 00 Praha 9, U 
Hostavického potoka 803/71 do doby vypsání nového konkurzního řízení; jmenovala Mgr. Ivanu 
Průšovou ke dni 1. 8. 2018 ředitelkou Mateřské školy, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602; jmenovala 
členy do školských rad jednotlivých základních škol za zřizovatele; souhlasila s umístěním sídla 
Základní školy Vela s. r. o.  na území městské části Praha 14; schválila darovací smlouvu pro přímou 
podporu Základní umělecké školy;  
souhlasila se zapojením do Operačního programu Potravinové a materiální pomoci MPSV – výzva číslo 
30_18_008; souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 5.576 Kč pro Základní školu, Praha 9 - Černý 
Most,  Bří Venclíků 1140 na uhrazení stravného ve školní jídelně; schválila vyhlášení Programu 
podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2018; souhlasila s navýšením kapacity základní 
školy z 340 žáků na 370 žáků a navýšení kapacity školní jídelny z 300 na 370 strávníků  od školního 
roku 2018/2019 v Základní škole, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16 a souhlasila s návrhy ředitelů 
základních škol na ocenění vítězů školní ankety „Ámos“ u příležitosti ukončení školního roku 
2017/2018. 
 
Dále rada uskutečnila zadávací řízení: 
 
-  k veřejné zakázce malého rozsahu na službu „Multikulturní den na Praze 14“ 
-  k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Sportovní den na základních školách“ 
- k veřejné zakázce „Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje – Krčínovo náměstí a ul. 

Stupská“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení 
- k veřejné zakázce „Zateplení domu v ul. Vlčkova čp. 1067, Černý Most“ zadávané formou 

zjednodušeného podlimitního řízení 
- k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Poskytování služeb v oblasti ochrany osobních 

údajů“ 
- k veřejné zakázce na stavební práce „Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a ZŠ Praha 14“ 

zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení 
- k veřejné zakázce „Revitalizace dětského hřiště Vlčkova - Černý Most“ zadávané formou 

zjednodušeného podlimitního řízení 
- k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Projekční práce - Objekt komunitního centra na 

pozemku parc. č. 697, č. 698 - pro potřeby výzvy č. 35 - Podpora sociálních služeb, komunitního 
života a sociálního bydlení, Operačního programu   Praha - Pól růstu ČR“ 

- k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Vybavení interiéru – MŠ Zelenečská čp. 500, 
Praha 9 - Hloubětín“ 

- k veřejné zakázce „Revize elektrických zařízení“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního 
řízení 

- k veřejné zakázce „Rekonstrukce objektu Baštýřská čp. 67 - detašované pracoviště ZUŠ Horní 
Počernice“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení 

- k veřejné zakázce „Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská – opakované řízení“ zadávané 
formou zjednodušeného podlimitního řízení 

- k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Dodávka hudebních nástrojů pro ZUŠ Horní 
Počernice - detašované pracoviště v objektu Baštýřská č. p. 67“ 

- k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Zpracování optimalizace a příprava podkladů pro 
certifikaci budovy metodikou SBToolCZ“ 

- k veřejné zakázce na služby „Projektová příprava – Domov seniorů Bojčenkova“ zadávané 
formou zjednodušeného podlimitního řízení 



- k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Výměna oken v ZŠ Šimanovská“ 
-  k veřejné zakázce na služby „Svoz odpadu pro městskou část  Praha 14“ zadávané formou 

nadlimitního řízení                       
- k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Zastávka BUS v ulici Nedokončená“ 
- k veřejné zakázce na služby „Zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního 

začleňování osob znevýhodněných na trhu práce“ 
 

 
- k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Pilská 

čp. 9“ 
- k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím 

pro ZŠ a MŠ městské části Praha 14 pro rok 2018“ 
- k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Havarijní stav podlah a souvisejícího 

vybavení v MŠ Bobkova“ 
- k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Výměna plotových rámů  v areálu ZŠ Generála 

Janouška“ 
- k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Rozšíření dětského hřiště v ulici U Hostavického 

potoka“ 
- k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Dodávka PC s příslušenstvím pro ZŠ městské 

části Praha 14 pro rok 2018“ 
- k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Vybavení učebny hudební nauky ZUŠ Baštýřská 

67“ 
- k veřejné zakázce „Komunitní centrum H55 – zahrada“ zadávané formou zjednodušeného 

podlimitního řízení 
- k veřejné zakázce na dodávky „Komunitní centrum H55 – interiéry“ zadávané formou 

nadlimitního řízení 
- k veřejné zakázce „Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská – opakované řízení “ 

zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení 
                                                  
Dále rada souhlasila s vyvěšením vlajky pro Tibet v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ 
pořádanou občanským sdružením LUNGTA dne 10. 3. 2018; schválila výroční zprávu o poskytnutých 
informacích dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu m. č. Praha 14 
za rok 2017; vzala na vědomí výsledky inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené 
správě MČ Praha 14 k 31. 12. 2017; souhlasila s Memorandem o podpoře osobní železniční dopravy; 
schválila revizi interní směrnice QS 54-01 V03R03 Cíle kvality 2016 – 2020 a poskytnutí odměny za 
práci členů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky 2018 ve výši 500 Kč/člen OVK.  
 
Předložila Zastupitelstvu městské části Prahy 14 mj. zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení                     
a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2017; zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. 
pololetí roku 2017; informaci o finančním vypořádání dotací v oblasti 2 poskytnutých v roce 2017 z 
rozpočtu městské části Praha 14; informaci o finančním vypořádání dotací v programech „oblast 1 - 
sociální a návazné služby“ a „příspěvek na zajištění služby“ poskytnutých v roce 2017 z rozpočtu 
městské části Praha 14; 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; návrh na přijetí Aalborgských závazků; dále 
závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2017; plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního 
plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2018 a 2. úpravu finančního 
plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14  na rok 2018. Dále doporučila zastupitelstvu volbu 
přísedících Obvodního soudu                               pro Prahu 9 a doporučila stanovit pro volební 
období 2018 – 2022 počet členů Zastupitelstva městské části Praha 14 na 31. 
 
Dále rada schválila Statut Řídícího výboru Místního akčního plánu v oblasti vzdělávání Praha 14;  
formou daru podpořila DDM Praha 9 – Žákovské zastupitelstvo; schválila přidělení dotací v oblasti 
„Příspěvek na zajištění služby“; souhlasila s předložením žádosti o poskytnutí podpory v rámci 
programu Erasmus+ na realizaci projektu Erasmus+ Praha 14; s předložením žádostí o poskytnutí 



podpory v rámci naplňování koncepce Smart City  a strategického konceptu Smart Prague; s žádostí o 
dotaci k projektu OP Zaměstnanost „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II.“ a její 
podání prostřednictvím IS KP14+; dále  souhlasila s předložením žádostí o poskytnutí dotací 
z investiční rezervy pro MČ v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2018, na investiční 
akce „Výstavba tělocvičny a hřiště pro ZŠ Šimanovská“, „Komunitní centrum Hloubětínská 55“, 
„Rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjí“, „Základní umělecká škola Horní Počernice – 
detašované pracoviště v objektu Baštýřská             č. p. 67“;  schválila objednání projektových prací 
pro výběr zhotovitele na „Zatravnění tramvajové trati Poděbradská s automatickým zavlažováním“;  
 

 
objednání prací na odvodnění zahrady MŠ U Hostavického potoka; objednání stavebních udržovacích 
prací v podzemních prostorech lokality „Bílý kůň“;  
objednání projektových prací k zajištění projektové dokumentace a vybudování veřejného osvětlení v 
parku Splavná; schválila objednání zajištění realizace venkovního fitparku na pozemku parc. č. 757, k. 
ú. Černý Most a realizaci projektů podaných v rámci participativního rozpočtu - Čtrnáctka podle vás. 
Podpořila zajištění akce „Sportovní den na ZŠ Hloubětínská“ v rámci projektu „Rozvoj komunitního 
života na Praze 14“ v roce 2018;  zajistila realizaci projektu „Lidé uvnitř sídliště“ a „Zahrádka mezi 
paneláky“. Souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce k zajištění kampaně Den Země 2018; 
s uzavřením smlouvy  ke konání farmářských trhů v roce 2018 u stanic metra Černý Most a Rajská 
Zahrada; s uzavřením smlouvy o výpůjčce v souvislosti s otevřením cyklostezky mezi ulicí Morušovou a 
Čelákovickou ulicí na území Prahy 9. 
 
 
 
9.    K hlavním úkolům na následující období patří: 

 
 - příprava a zabezpečení voleb do Zastupitelstva MČ Praha 14 a HMP 
 
 - příprava rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2019 
 
 - příprava Akčního plánu městské části Praha 14 na období 2019 – 2020 
 
 - příprava investiční akce „Biotop Kyje“ – dokončení projektových prací 
 
 - realizace investičních akcí – např.: - Komunitní centrum Hloubětínská 55 
 
  - Rekonstrukce komunikací Staré Kyje 
 
    - ZUŠ Baštýřská 
 
  - Výstavba polytechnických zahrad v MŠ 
 
  - Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská  
 

 

 

 

 

 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 25. 9. 2018 

 
č. 41/ZMČ/2018 

 
k návrhu na poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14, kteří zajišťují 
doložky ke smlouvám v souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) 
___________________________________________________________________________ 

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

poskytnutí mimořádné odměny v souladu s ust. § 57 zákona následujícím členům ZMČ 
Praha 14: 

 - Ing. Petrovi Hukalovi ve výši 7.274,- Kč 
 - MUDr. Janu Kaufmanovi ve výši 7.274,- Kč 
 - MUDr. Kateřině Pavlíčkové ve výši 7.274,- Kč 
 - Haně Muhrové ve výši 7.274,- Kč 
 

kdy důvodem poskytnutí mimořádné odměny je skutečnost, že výše jmenovaní plní 
zvlášť významný úkol spočívající v zajištění časově náročné činnosti dle ust. § 43 odst. 
1 zákona, tedy v opatření listin o právním jednání městské části Praha 14 doložkami, a 
to      v období od 1. 1. 2018 dosud 
   

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

 

zajistit vyplacení mimořádných odměn  
T: 5. 10. 2018 

 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                         Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
Provede:       Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:   KT, OŘEŠ, OPKČ 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 25. 9. 2018 

 
č. 42/ZMČ/2018 

 
k návrhu Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2019 - 2020 

___________________________________________________________________________ 
 

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

informace o plnění podmínek v rámci udržitelnosti projektu stanovených rozhodnutím                    
o poskytnutí dotace č. 87/89 výzvy 89 OPLZZ - projekt Strategické plánování a řízení                    
v úřadu MČ Praha 14 v praxi, reg. č. CZ. 1.04/4.1.01/89.00087   
 

II.     s c h v a l u j e 
 

Akční plán rozvoje na období 2019 - 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                         Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
Na vědomí:   KS OSPK 















Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 25. 9. 2018 

 
č. 43/ZMČ/2018 

 
k výstupům z Dětského fóra a Veřejných lokálních fór 2018 a stanovení gestorů 

k příležitostem MČ Praha 14 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 

 
I. s c h v a l u j e 

 
 1. příležitosti formulované na Dětském fóru a Veřejných lokálních fórech v roce 2018 

viz. příloha č. 1 
 
 2. gestory pro příležitosti definované na Dětském fóru a Veřejných lokálních fórech 

2018 viz. příloha č. 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                         Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
Na vědomí: vedení MČ, vedoucí odborů, gestoři 



 
 
 
 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 25. 9. 2018 

 
č. 44/ZMČ/2018 

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

městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2018 

___________________________________________________________________________ 
 
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. pololetí roku 2018 
         
  příjmy                                                                                 252.255,02 tis.  Kč 
          výdaje                                                                                 176.366,20 tis.  Kč 
          z toho: 
          kapitálové                                                                             42.507,04 tis.  Kč 
          běžné                                                                                   133.859,16 tis.  Kč 
          financování                                                                          -75.888,82 tis. Kč 
 
 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí 

roku 2018 s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním činí 26.024 tis. Kč      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                         Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                         místostarostka městské části Praha 14 
 
 
Na vědomí:  OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 25. 9. 2018 

 
č. 45/ZMČ/2018 

 
 k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Praha 9 – Hostavice, U Hostavického 

potoka 803/71, příspěvková organizace, IČO: 070 20 724 
 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 

 
dodatek č. 1 ke zřizovací listině č. j. 0768/2017/OŘEŠ_OddS/1100 ze dne 26. 9. 2017  
Mateřské školy Praha 9 – Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, příspěvková 
organizace, IČO: 070 20 724  
 

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

zajistit vydání dodatku č. 1 ke zřizovací listině č. j. 0768/2017/OŘEŠ_OddS/1100 ze 
dne 26. 9. 2017  Mateřské školy Praha 9 – Hostavice, U Hostavického potoka 803/71, 
příspěvková organizace, IČO: 070 20 724  

T: 26. 9. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                         Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    OŘEŠ, OSM, OPKČ, MŠ U Hostavického potoka 803/71 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 25. 9. 2018 

 
č. 46/ZMČ/2018 

 
k uzavření smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. a souvisejících 

darovacích smluv s ústavy: Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú., Neposeda, z. ú., 
JAHODA, z. ú. a pobočným spolkem Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 

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

 
 1. uzavření smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s.,                          

IČO: 27151506, se sídlem Pláničkova 442/1, Praha 6 - Veleslavín   

 2. uzavření darovací smlouvy s ústavem Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú., 
IČO: 26529301, se sídlem Vlčkova 1067/12, Praha 9 - Černý Most   

 3. uzavření darovací smlouvy s ústavem Neposeda, z. ú., IČO: 69793298, se sídlem 
Šimanovská 47, Praha 9 - Kyje   

 4. uzavření darovací smlouvy s ústavem JAHODA, z.ú., IČO: 67363300, se sídlem 
Vybíralova 969/2, Praha 9 - Černý Most   

 5. uzavření darovací smlouvy s pobočným spolkem Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Praha 9, IČO: 00425681, se sídlem Bratří Venclíků 1070/2, Praha 9 - Černý 
Most 

  
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 
 zajistit uzavření výše uvedených smluv 

T: 5. 10. 2018 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                         Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
Na vědomí:    OPKČ, OŘEŠ, OSVZ 



Městská část Praha 14 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

U s n e s e n í 
 

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 25. 9. 2018 

 
č. 47/ZMČ/2018 

 
 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě                   

Hotelu Alex č. j. 0106/2017/OSM/1101 ze dne 17. 3. 2017 
 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 

 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě Hotelu 
Alex č. j. 0106/2017/OSM/1101 ze dne 17. 3. 2017  
 

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

zajistit  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě 
Hotelu Alex č. j. 0106/2017/OSM/1101, kterým se mění účel výstavby z hotelu na 
bytový dům 

T: 15. 10. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta 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 
 

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 25. 9. 2018 

 
č. 48/ZMČ/2018 

 
 k prodeji části pozemku parc. č. 1072/20, k. ú. Hloubětín o výměře 19 m2 

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

 
prodej části pozemku parc. č. 1072/20, k. ú. Hloubětín o výměře 19 m2, (pozemky 
parc. č. 1072/258, parc. č. 1072/259, parc. č. 1072/260 a parc. č. 1072/261, oddělené 
geometrickým plánem č. 2082-178/2012) Společenství vlastníků jednotek Zelenečská 
211, 212, 213, Praha 9, IČO 28896807, za cenu 3 000 Kč/m2 

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

zajistit  uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků jednotek Zelenečská 211, 
212, 213, Praha 9 na prodej části pozemku parc. č. 1072/20, k. ú. Hloubětín o výměře 19 
m2, (pozemky parc. č. 1072/258, parc. č. 1072/259, parc. č. 1072/260 a 
parc. č. 1072/261, oddělené geometrickým plánem č. 2082-178/2012)  

T: 31. 10. 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta 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 
 

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 25. 9. 2018 

 
č. 49/ZMČ/2018 

 
 k připravovanému projektu komplexní bytové výstavby Černý Most II - 5. stavba 

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 
 
I. k o n s t a t u j e,  

 
že připravovaný projekt komplexní bytové výstavby zařazené pod č. 43312 Černý Most 
II - 5. stavba et. 0002, (kterou tvoří soubor osmi bytových objektů I, J, K, L M, N, O a P 
při ul. Arnošta Valenty) je zastaralý a neodpovídá současnému stavu okolní zástavby                        
a rekreačních ploch 

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

1. vyzvat HMP k přepracování záměru využití tohoto území tak, aby bylo respektováno 
současné urbanistické členění lokality, návaznost na Park U Čeňku, dostatečná 
dopravní obslužnost a potřebná občanská vybavenost 

 
2. o průběhu dále informovat ZMČ Praha 14 a dotčené občany 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                         Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
Provede:        Rada městské části Praha 14 
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