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ZÁPIS 
 

z  16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 25. 9. 2018  
od 15.10 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č. p. 686, Praha 9 

_________________________________________________________________________ 
 

Přítomni:       29  - dle prezenční listiny 
 
Omluveni:       MUDr. Kateřina Pavlíčková, Bc. Michal Prager  
                        
Ověřovatelé:     Josef Kutmon, Miroslav Šubrt 
 
Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková 
 
1. Z a h á j e n í 
 
Starosta Mgr. Radek Vondra zahájil v 15. 00 hod 16. 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 15. 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:       Josef Kutmon, Miroslav Šubrt 
 
Hlasování : 
 
pro:                             25 
proti:                           0 
zdržel se:                     0 
nepřítomni:                  6 
 
Ověřovatelé zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni. 
 
Poté starosta Mgr. Vondra přednesl návrh programu 16. zasedání zastupitelstva. 
 
Návrh  programu:  
 
1. Zahájení, volba volebního a návrhového výboru  
 
2. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
3. Návrh ke zprávě o činnosti rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2018 
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4. Návrh 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)  
 
5. Návrh k Akčnímu plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2019-2020 
 
6. Návrh k výstupům z Dětského fóra a Veřejných lokálních fór 2018 a stanovení gestorů 
     k příležitostem MČ     Praha 14 
 
7. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančních plánu zdaňované činnosti Praha 14 
    za 1. pololetí roku 2018 
 
8. Návrh – III. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 
 
9. Návrh 3. úpravy finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2018 
 
10. Návrh k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Praha 9 – Hostavice,  
      U Hostavického potoka 803/71, příspěvková organizace, IČO 070 20 724 
 
11. Návrh 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  
 
12. Návrh 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 
 
13. Návrh k prodeji části pozemku parc.č. 1072/20, k.ú. Hloubětín o výměře 19 m2 

 
14. Návrhy, připomínky 
 
15. Závěr 
 
Informace o biotopu 
 
Hlasování:   
 
pro:                                  25                    
proti:                                 0 
zdržel se:                           0 
nepřítomen:                       6 
 
Návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14  byl schválen. 
 

   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 38/ZMČ/2018 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 program 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
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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:                                25                      
proti:                               0 
zdržel se:                        0 
nepřítomen:                    6 
 
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. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                              26            
   proti:                             0           
   zdržel se:                       0      
   nepřítomen:                   5   
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 39/ZMČ/2018 

I.       b e r e  n a  v ě d o m í    
 
informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14  

 
3. Návrh ke zprávě o činnosti rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2018 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                              22            
   proti:                              0           
   zdržel se:                       4      
   nepřítomen:                   5    
    
   Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 40/ZMČ/2018 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2018 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 

 
4. Návrh 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)  
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. V diskusi následně 
vystoupil člen zastupitelstva Ing. Froněk, který upozornil na chybu v důvodové zprávě.  
Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                             27                    
   proti:                             0           
   zdržel se:                      0       
   nepřítomen:                  4     
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 41/ZMČ/2018 
 
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 

 
5. Návrh k Akčnímu plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2019 -2020 
Materiál uvedla radní městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová. V diskusi následně 
vystoupil člen zastupitelstva pan Šíma, který vznesl dotaz, zda by tento materiál nemělo 
schvalovat již nové zastupitelstvo. Radní Mgr. Kolmanová k tomuto návrhu poskytla 
vysvětlení. Člen zastupitelstva pan Novotný oznámil, že členové klubu zastupitelů ANO se 
zdrží hlasování. Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke 
hlasování. 
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Hlasování:   
     

   pro:                             16             
   proti:                             0           
   zdržel se:                     11        
   nepřítomen:                  4      
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 42/ZMČ/2018 
 
 
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  

 
6. Návrh k výstupům z Dětského fóra a Veřejných lokálních fór 2018 a stanovení 
      gestorů k příležitostem MČ Praha 14 
Materiál uvedla radní městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva pan Novotný, který vznesl dotaz ohledně počtu výstupů a jejich závěrů. Dotaz 
byl následně zodpovězen radní Mgr. Kolmanovou. Dále v diskusi Mgr. Tománek vznesl dotaz 
týkající se výstupu „rekonstrukce terminálu na Černém Mostě“. Mgr. Kolmanová poté 
vysvětlila,  jak může městská část Praha 14 ovlivnit tuto problematiku. Člen zastupitelstva 
Ing. Froněk na závěr poukázal na to, že zastupitelé nedostávají podklady s vývojem výstupů,  
starosta  Mgr. Vondra připomněl zprávy z MA 21. Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, 
starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                              19            
   proti:                              0           
   zdržel se:                       8      
   nepřítomen:                   4    
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 43/ZMČ/2018 
 

 
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 
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7. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančních plánu zdaňované činnosti 
     Praha 14 za 1. pololetí roku 2018 
Materiál uvedla místostarostka městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi  
vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotazy týkající se nízkého výběru daně 
z nemovitosti, příjmů z úroků (resp. jejich výši), rozdělování grantových příspěvků a termín 
dokončení polytechnických zahrad. Dotazy následně zodpověděla Ing. Mgr. Svobodová spolu 
s vedoucím OŘEŠ Ing. Špryslem - daň z nemovitosti přerozdělována přes SR, příjmy z úroků 
0,5 %, polytechnické zahrady jsou již hotové. Barevné řešení sídliště Lehovec bude Ing. 
Medovi zasláno. Dále v diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Froněk, který vznesl dotaz 
týkající se výstavby Hloubětínská 55. Ing. Froňkovi budou zaslány kompletní informace. Dále 
již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.   
 
Hlasování:   
     

   pro:                            16              
   proti:                            0           
   zdržel se:                    12         
   nepřítomen:                  3       
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 44/ZMČ/2018 
 
 
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      
 
8. Návrh – III. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018 
Materiál uvedla místostarostka Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi poté vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotaz ohledně ceny rekonstrukce bytových jader – bude 
zasláno přesné finanční rozklíčování, dále k odkupu výpočetní techniky – tento dotaz 
zodpověděl starosta Mgr. Vondra a dále vznesl dotaz k ceně projektů z participativního 
projektu- tento dotaz zodpověděla radní Mgr. Kolmanová.  
Poté již nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                        15                                   
   proti:                       0           
   zdržel se:               13                 
   nepřítomen:             3          
    
   Tento návrh nebyl přijat.  
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9. Návrh 3. úpravy finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 
     2018 
Materiál uvedla místostarostka Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi nikdo nevystoupil, 
starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                            15              
   proti:                            0           
   zdržel se:                    13         
   nepřítomen:                  3       
    
   Tento návrh nebyl přijat.  

 
10. Návrh k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Praha 9 – Hostavice,  
      U Hostavického potoka 803/71, příspěvková organizace, IČO 070 20 724 
Materiál uvedla místostarostka Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi vystoupila členka 
zastupitelstva paní Tománková, která vznesla dotaz týkající se uzavření dodatku. Dotaz 
následně zodpověděla místostarostka Ing. Mgr. Svobodová. Poté již v diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                            28              
   proti:                           0           
   zdržel se:                     0          
   nepřítomen:                 3                       
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 45/ZMČ/2018 
 
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 

 
11. Návrh 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  
Materiál uvedla místostarostka Ing. Mgr. Lucie Svobodová. Člen zastupitelstva Ing. Med 
vznesl dotaz týkající se podmínek rozdělení financí uvedených v darovací smlouvě. Dotaz 
poté zodpověděla místostarostka Ing. Mgr. Svobodová - společnost MERKUR CASINO 
obdržela přehled neziskových organizací a stanovila si podporu v oblasti školství a sociálních 
služeb. Člen zastupitelstva Ing. Adámek vznesl dotaz ohledně výše finančních prostředků. 
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Dotaz zodpověděla místostarostka Ing. Mgr. Svobodová -  3 mil. Kč obdrží městská část 
letos, 5 mil. Kč každý rok po dobu platnosti smlouvy. Dále starosta Mgr. Vondra připomněl, 
že za období roků 2010 – 2018 klesl počet míst provozujících hazardní hry z 36 míst na 3 a 
dále, že finanční prostředky poskytované v rámci dotačního řízení také částečně pochází 
z hazardu.. Člen zastupitelstva Ing. Froněk vznesl dotaz ohledně výše finančních prostředků, 
které městská část dostává od 2 kasin v Hloubětíně.  Člen zastupitelstva pan Hron se dotázal, 
proč tato společnost nedává dar přímo vybraným organizacím. Na tento dotaz reagovala 
místostarostka Ing. Mgr. Svobodová, která vysvětlila přístup společnosti MERKUR CASINO 
-  jednotlivé smlouvy by musela schvalovat Rada městské části Praha 14, dochází tak ke 
zjednodušení administrativy. Starosta Mgr. Vondra také připomněl, že Rada městské části 
Praha 14 může při dalším návrhu vyhlášky o hazardu požádat o zrušení kasin. Smlouva se 
společností MERKUR CASINO se dá každoročně vypovědět. Radní Ing. Vodák doplnil, že 
hloubětínské kasino darovalo městské části 50 tisíc Kč na životní prostředí a v současné době 
přispívá přímo, nikoliv přes městskou část. Člen zastupitelstva Mgr. Tománek navrhl odložení 
materiálu, k čemuž se následně vyjádřila místostarostka Ing. Mgr. Svobodová – finanční 
prostředky odložením materiálu nebude možné čerpat, dojde tak k administrativnímu 
prodlení. Člen zastupitelstva pan Novotný a Ing. Kijonková následně navrhli, aby si 
společnost MERKUR CASINO přidělení finančních prostředků projednala s neziskovými 
organizacemi sama, případně by zmíněné organizace měli dostávat finanční prostředky od 
jiných organizací, nikoliv z hazardu.  K tomuto návrhu poté vystoupila vedoucí OPKČ Mgr. 
Koplíková, která vysvětlila právní proces ohledně uzavírání příslušných smluv a také 
upozornila na to, že účast městské části má zajistit kontrolní mechanismus a zjednodušení 
administrativy. Poté vystoupila členka zastupitelstva PhDr. Jelenová, která je předsedkyní 
správní rady jedné ze zmíněných organizací a vysvětlila využívání finančních prostředků, 
které jsou vnímány nikoliv jako podpora hazardu. Člen zastupitelstva Ing. Froněk dále uvedl, 
že společnost MERKUR CASINO takto jedná a podporuje místní komuny. Na závěr diskuse 
se k problematice hazardu vyjádřil člen zastupitelstva Mgr. Kuda.  Členka zastupitelstva 
PhDr. Jelenová dále vystoupila s prohlášením, že vzhledem ke střetu zájmů, se u tohoto bodu 
zdrží hlasování.  Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke 
hlasování.   
 
Hlasování:   
     

   pro:                            18             
   proti:                            8           
   zdržel se:                     3       
   nepřítomen:                 2     
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 46/ZMČ/2018 
 
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 
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 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 
 
12. Návrh 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 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi člen 
zastupitelstva Ing. Froněk vznesl dotazy týkající se chybějících termínů. Místostarosta pan 
Zajac spolu s vedoucí OPKČ Mgr. Koplíkovou poskytli vysvětlení k tomuto dotazu – firma 
přešla na nového vlastníka, z původně plánované stavby hotelu bylo odstoupeno, proto došlo 
k prodlevě  a o dalším vývoji stavby proběhnou další jednání, o kterých bude zastupitelstvo 
informováno. Dále byl Ing. Medovi zodpovězen místostarostou panem Zajacem dotaz 
ohledně počtu parkovacích míst. Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra 
přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                            19              
   proti:                            0           
   zdržel se:                    10        
   nepřítomen:                  2        
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 47/ZMČ/2018 
 
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 

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

Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi následně 
vystoupil člen zastupitelstva pan Šíma, který vznesl dotaz týkající se stanovené ceny. Dotaz 
následně zodpověděl místostarosta pan Zajac. Člen zastupitelstva pan Tománek vznesl dotaz 
ohledně odkupu chodníků, které patří k uvedenému bytovému domu. Místostarosta pan Zajac 
vysvětlil, že nabídku k odkupu SVJ obdrželo, ale požádalo pouze o odkup uvedené plochy.     
Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
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   pro:                              29            
   proti:                             0           
   zdržel se:                      0       
   nepřítomen:                  2    
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 48/ZMČ/2018 
 
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 

 
14. Návrhy, připomínky 
 
Soňa Tománková – vznesla dotaz týkající se úprav a zvýšených nákladů na biotop.  
                                  Dotaz následně zodpověděl vedoucí KS Bc. Červený. Dále vznesla dotaz 
                                  ohledně fungování dětského hřiště v ulici Bobkova. Dotaz následně 
                                  zodpověděla radní Mgr.  Kolmanová a místostarosta pan Zajac -  
                                  probíhají jednání s nájemníky a spolkem Neposeda. 
 
Marek Valenta – vyjádřil se k výstavbě na Černém Mostě (5. stavba, etapa II). K této 
                                 problematice se následně vyjádřili členové zastupitelstva pan Kutmon, 
                                 Ing. Hukal a Ing. Froněk. Po diskusi k tomuto podnětu Ing. Hukal navrhl 
                                 přijmout usnesení, s čímž členové zastupitelstva souhlasili.    
 
Hlasování:   
     

   pro:                            24              
   proti:                           0           
   zdržel se:                     5        
   nepřítomen:                 2        
    
   Tento návrh byl přijat.  

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 49/ZMČ/2018 
 
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 
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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 

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

  
 
 
 Ověřovatelé:  
 
Josef Kutmon         ………………………………. 
                       
 Miroslav Šubrt       ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


