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ZÁPIS 
 

ze 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 16. 6. 2020  
od 15.00 hodin v „KD Kyje Šimanovská 47, Praha 9“ 

_________________________________________________________________________ 
 

Přítomni:           27- dle prezenční listiny 
 
Omluveni:       PhDr. Zuzana Jelenová, MUDr. Kateřina Pavlíčková, Josef Kutmon,  
                          Ing. Petr Hukal, Bc. Miroslav Šubrt (příchod v 16.15 hod) 
                                                 
Ověřovatelé:    Ing. Karel Med, Jaroslav Verner  
 
Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková 
 
1. Z a h á j e n í 
 
Starosta Mgr. Radek Vondra zahájil v 15. 00 hod 7. 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 6. zasedání zastupitelstva 
byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře tajemníka.  
 
Následně starosta Mgr. Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z 
tohoto zasedání. 
 
Navrženi byli:        Ing. Karel Med, Jaroslav Verner 
 
Hlasování: 
 
pro:                              26 
proti:                             0 
zdržel se:                       0 
nepřítomni:                   5 
 
Ověřovatelé zápisu ze  7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni. 
 
Poté starosta Mgr. Vondra přednesl návrh programu 7. zasedání zastupitelstva dále navrhl 
zařadit bod č. 24a  materiál – Návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná 
jednota Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. na projekt „Rekonstrukce a dostavba zázemí 
Tělovýchovné jednoty Slavoj Tesla Hloubětín“ a uzavření související veřejnoprávní smlouvy. 
Člen zastupitelstva Ing. Novotný následně navrhl předřadit bod č. 17 jako bod 13a, vzhledem 
k souvislosti s materiálem č. 13. S takto upraveným programem členové zastupitelstva 
souhlasili.  
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Návrh  programu:  
 
1. Zahájení, volba volebního a návrhového výboru  
 
2. Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 a k vzdání se funkce 
    přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 
 
3. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2019 
 
4. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
5. Návrh – IV. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2019 
 
6. Návrh – Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2019 
 
7. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti 
     městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2020 
 
8. Návrh – I. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 
 
9. Návrh – II. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 
 
10. Návrh k informaci o finančním vypořádání dotací v programu pro podporu sportu, 
      kultury, volnočasových aktivit a MA 21 a individuální dotace poskytnutých v roce 
      2019 z rozpočtu městské části Praha 14 
 
11. Návrh k informaci o finančním vypořádání dotací v programech „Oblast 1 – sociální 
       a  návazné služby“ a „Příspěvek na zajištění služby“ poskytnutých v roce 2019 
       z rozpočtu  městské části Praha 14 
 
12. Návrh vyjádření městské části Praha 14 k upravenému podnětu Z 3261/16 na změnu 
      Územního plánu SÚ hlavního města Prahy pozemků  v  kat.  území Černý Most 
 
13. Návrh vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního 
      plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy pozemků v kat. území Kyje na základě 
      územní  studie lokality Na Hutích „čtvrťové centrum“ při ul. Budovatelská 
 
13a. (17). Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc.č. 
         2662/1 a 2662/2, k.ú. Kyje 
 
14. Návrh vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na změnu Územního plánu SÚ 
      hlavního města Prahy pozemku parc.č. 2662/1 a 2662/2 v kat. území Kyje 
 
15. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc.č. 
       1072/84, parc.č. 1072/85, parc.č. 1072/172 v katastrálním území Hloubětín 
 
16. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc.č. 
       1072/100,  parc.č. 1072/170, parc.č. 1072/101 v k.ú. Hloubětín  
 
Viz bod č. 13a. 17. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků 
                           parc.č. 2662/1 a 2662/2, k.ú. Kyje 
 
18. Návrh k odnětí pozemků v oblasti komunikace Novopacká ze svěřené správy 
      městské části Praha 14 
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19. Návrh k prodeji podílu ½  na pozemku parc.č. 831/10, k.ú. Hloubětín 
 
20. Návrh k podání žádosti o svěření pozemků parc.č. 352/7 a parc.č. 352/9, k.ú. Černý 
      Most,  s vybudovanými hřišti v ulici Arnošta Valenty 
 
21. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí kupní č. 0406/2019/OSM/1030 
       s SVJ  Poděbradská 578 
 
22. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí kupní č. 0191/2019/OSM/1030 
       s SVJ Poděbradská 579 
 
23. Návrh na prominutí smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení 
 
24. Návrh na schválení změny stanov ve znění ze dne 23. 7. 2019 společnosti Správa 
       majetku Praha 14, a.s. IČ: 25622684, Praha 9 – Hloubětín, Metujská 907,  
       PSČ 198 00 
 
24a. Návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla 
        Hloubětín, z.s. na projekt „Rekonstrukce a dostavba zázemí Tělovýchovné jednoty 
        Slavoj Tesla Hloubětín“ a uzavření související veřejnoprávní smlouvy. 
 
25. Návrh ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14n v roce 2019 a 
       k Plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2020 
 
26. Návrhy, připomínky 
  
27. Závěr  
 
Průběžná informace o aktuálním stavu klíčových projektů městské části Praha 14  
 
Hlasování:   
 
pro:                                       26                                         
proti:                                      0 
zdržel se:                                0 
nepřítomen:                            5 
 
Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14  byl schválen. 
 

   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 1/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 program 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
Po schválení programu seznámil starosta Mgr. Vondra členy zastupitelstva s informací o 
rezignaci člena zastupitelstva Ing. Paláta na post místopředsedy pirátského zastupitelského 
klubu a vystoupení z tohoto klubu.  
 
Následně starosta Mgr. Vondra přistoupil k projednávání jednotlivých bodů schváleného 
programu. 
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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 
Koplíkovou, vedoucí OPKČ. 
 
Navrženi byli:     Ing. Jan Liška, Ing. Tomáš Novotný, Bc. Martin Straka  
 
Hlasování:   
 
pro:                                 26 
proti:                                0 
zdržel se:                          0 
nepřítomen:                      5 
 
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. Koplíkové a zvolili si ze svého středu  předsedu. 
Předsedou návrhového a volebního výboru byl zvolen Bc. Martin Straka. 
 
2. Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 a k vzdání se funkce 
    přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. 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. 2/ZMČ/2020 
 
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. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

 vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 2 a č. 3, které                               
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení 

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

zajistit doručení seznamu zvolených přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 
předsedkyni  Obvodního soudu pro Prahu 9 a oznámit Obvodnímu soudu pro Prahu 9, 
že Zastupitelstvo městské části Praha 14 vzalo na vědomí vzdání se funkce přísedícího 
Obvodního soudu pro Prahu 9 jmenovaných v příloze usnesení                  T: 30. 6. 2020 
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3. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2019 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi poté vystoupil 
člen zastupitelstva Ing. Froněk, který poukázal na drobné nedostatky a chyby uvedené 
v materiálu. Dále v diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotazy 
ohledně energetického managementu (zodpověděl Ing. Mašín, vedoucí OEF), dále dotaz 
týkající se úprav podzemních prostor Bílý kůň (zodpověděla Mgr. Kolmanová (probíhá 
úprava povrchu, na podzim bude možnost tuto lokalitu navštívit) a dále vznesl dotaz ohledně 
počtu stanic pro elektromobily. Vzhledem k nepřítomnosti místostarosty pro dopravu Ing. 
Hukala, bude tato informace zaslána elektronicky.   
 
Následně v diskusi vystoupila členka zastupitelstva paní Tománková, která vznesla dotazy na 
radního Bc. Pragera ohledně sociálních služeb a  rekonstrukce objektu DSS v ulici 
Bojčenkova. Radní Bc. Prager poté členy zastupitelstva seznámil  s projekty týkající se 
integrace cizinců (spolupráce s MŠ a neziskovými organizacemi) a dále informoval o tom, že 
projekt na DS Bojčenkova nebyl úspěšný vzhledem ke změně technických norem, se kterými 
původní projekt nepočítal, ale v současné době se pracuje na jeho aktualizaci a projekt bude 
opětovně předložen  v podzimní výzvě týkající se návrhů na projekty v sociální oblasti. 
Členka zastupitelstva paní Tománková dále vznesla dotaz ohledně KC Kardašovská (nepatří 
do organizace Praha 14 kulturní) a s tím spojené dotace. Dotaz následně zodpověděl starosta 
Mgr. Vondra (končí stávající dotace, proto se podává žádost o další).    
Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování o 
předloženém návrhu usnesení. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                   25       
   proti:                                 0           
   zdržel se:                           1     
   nepřítomen:                       5 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 3/ZMČ/2020 

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 2019 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 

 
4. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi člen 
zastupitelstva Ing. Novotný požádal o předložení materiálu ohledně změn v projektu biotopu 
na příští jednání zastupitelstva a členka zastupitelstva paní Tománková vznesla dotaz týkající 
se využití území k připravovanému projektu komplexní bytové výstavby ČM. Tento dotaz 
následně zodpověděl starosta Mgr. Vondra (byla zpracována zásadně odlišná studie, 
v současné době se zpracovává nová klíčová studie, o které budou následně členové 
zastupitelstva informováni).  Dále se členka zastupitelstva paní Tománková dotázala na řešení 
dopravní obslužnosti ulice Bryksova. Vzhledem k nepřítomnosti místostarosty pro dopravu 
Ing. Hukala, bude tento dotaz předán a odpověď zaslána elektronicky. Člen zastupitelstva Ing. 
Adámek poté vznesl dotaz týkající se pozastavení žádosti na projekt biotopu. Na tento dotaz 
následně reagoval starosta Mgr. Vondra (vzhledem k vzneseným námitkám Ing. Novotného a 
Ing. Adámka byla žádost o stavební povolení stažena MČ Praha 14, aby mohly být 
zohledněny všechny vznesené požadavky). V diskusi již poté nikdo nevystoupil, starosta Mgr. 
Vondra přistoupil ke hlasování.  
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Hlasování:   
     

   pro:                                    22      
   proti:                                  0           
   zdržel se:                            4      
   nepřítomen:                        5 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 4/ZMČ/2020 

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

 
5. Návrh – IV. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2019 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi poté vystoupil 
člen zastupitelstva Ing. Med, který vznesl upřesňující dotazy k materiálu. Dotazy následně 
zodpověděl  radní pro sociální politiku Bc. Prager, místostarostka Mgr. Kolmanová a vedoucí 
OŘEŠ Ing. Šprysl. Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke 
hlasování o předloženém návrhu usnesení.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                   17       
   proti:                                 0           
   zdržel se:                           9      
   nepřítomen:                       5 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 5/ZMČ/2020 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
 17., 18., 19., 20., 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019      
 
6. Návrh – Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2019 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupila 
členka zastupitelstva paní Tománková, která požádala o zaslání souhrnného materiálu ohledně 
rekuperací.  Dále vznesla dotazy týkající se obchodní společnosti SP Černý Most – zástupce 
za MČ Praha 14, výsledky společnosti, úhrada ztráty (podíl MČ Praha 14 15%).  
Na tento dotaz následně reagoval radní Bc. Prager, který je zároveň zástupcem MČ Praha 14 
na valné hromadě SP Černý Most (do budoucna bude situace řešena, ZMČ Prahy 14 budou 
předkládány výroční zprávy).  
Na podnět člena zastupitelstva Ing. Froňka také vystoupil společník a jednatel SP Černý Most 
Mgr. Baláž, který podal další informace ohledně úhrady ztráty výše zmíněné společnosti (za 
roky 2016, 2017 a 2018 byla společnost v zisku, z kterého bude ztráta částečně hrazena, za 
rok 2019 nebyly čerpány žádné dotační tituly, práce s nekvalitními pracovníky, objednávky 
z roku 2019 dokončené a vyfakturované na  jaře 2020, které ještě nejsou zohledněny).  
Dále v diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotazy především 
k čerpání dotačních titulů (KC Hloubětínská 55, ZŠ Šimanovská). Bližší informace budou 
Ing. Medovi zaslány vedoucími OI a OŘEŠ elektronicky. Na závěr diskuse k tomuto 
materiálu vystoupil člen zastupitelstva Ing. Liška, který vyslovil pochvalu za finanční 
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výkaznictví a poděkoval Odboru řízení ekonomiky a školství za zpracování ekonomických 
materiálů.  
V diskusi již nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra požádal členy zastupitelstva o  
hlasování k předloženému návrhu usnesení.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                   17       
   proti:                                 0           
   zdržel se:                           9      
   nepřítomen:                       5 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 6/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
-  celoroční  hospodaření  a  závěrečný  účet  městské části Praha 14 za rok 2019  

včetně  Zprávy  o výsledku  přezkoumání  hospodaření  za  rok 2019, a to bez 
výhrad 

 
-  plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2019 

         
  příjmy                                                                                 791.095,02  tis.  Kč 
           výdaje                                                                                 658.153,92  tis.  Kč 
           z toho: 
           kapitálové                                                                           287.273,80  tis.  Kč 
           běžné                                                                                  370.880,12  tis.  Kč 
           financování                                                                       -132.941,10  tis.  Kč 
 

-  plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2019 
s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 61.768 tis. Kč           

 
7. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti 
     městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2020 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Adámek, který vznesl dotaz ohledně odpuštění nájemného v souvislosti 
s epidemií COVID-19. Dotaz následně zodpověděli starosta Mgr. Vondra a místostarosta pan 
Zajac, kteří členy zastupitelstva informovali o přijetí usnesení v rámci Rady městské části 
Praha 14,  ve kterém je zohledněn návrh na zmírnění ekonomických dopadů pro subjekty na 
území MČ Praha 14. Dále Ing. Adámek vznesl dotaz týkající se sankce  (korekce) v rámci 
projektů Energetická renovace objektů ZŠ. Na tento dotaz následně reagoval starosta Mgr. 
Vondra spolu s vedoucím OEF Ing. Mašínem a vedoucí OPKČ Mgr. Koplíkovou, kteří 
informovali členy zastupitelstva o podání žaloby u MŽP, vysvětlili použití obchodního názvu 
v dokumentaci a další připomínky vztahující se k této sankci. Ing. Adámek se poté vyjádřil za 
Kontrolní výbor ZMČ Prahy 14, jehož je předsedou. Na závěr diskuse starosta Mgr. Vondra 
informoval o tom, že ke konci června bude zpracován materiál, ve kterém bude uvedeno 
vyúčtování čerpání přidělených finančních prostředků z dotace v souvislosti s epidemií 
COVID – 19. Dále již v diskusi nikdo nevystoupil starosta Mgr. Vondra přistoupil ke 
hlasování.   
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Hlasování:   
     

   pro:                                  17        
   proti:                                 0           
   zdržel se:                          10      
   nepřítomen:                       4 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 7/ZMČ/2020 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 
 1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2020 
         
  příjmy                                                                                   79.971,41 tis.  Kč 
          výdaje                                                                                   88.064,81 tis.  Kč 
          z toho: 
          kapitálové                                                                               1.368,04 tis.  Kč 
          běžné                                                                                    86.686,77 tis.  Kč 
          financování                                                                             8.093,40 tis.  Kč 
 
 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí 

roku 2020 s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 4.552 tis. Kč      
 
8. Návrh – I. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotaz ohledně finančních prostředků vyčerpaných 
v souvislosti s požárem rozhledny Doubravka. Na tento dotaz následně reagoval starosta Mgr. 
Vondra – pojišťovna uhradila 100 % částku za vzniklou škodu na rozhledně cca 1,25 mil. Kč. 
Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                   17       
   proti:                                  0           
   zdržel se:                          10      
   nepřítomen:                       4 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 8/ZMČ/2020 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
 1. a 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020      
 
Po rozpravě k bodu č. 8 byla vyhlášena přestávka, po níž následovalo vystoupení občanů 
městské části Praha 14.  
 
Mgr. Hillebrandová, paní Dočkalová  - se ve svém příspěvku vyjádřili ke zvolení nového 
                                                                       vedení Prahy 14 kulturní a k proběhlému 
                                                                       výběrovému řízení na nového ředitele/ředitelku. 
                                                                       Starosta Mgr. Vondra  poté upozornil, že tato 
                                                                       problematika spadá do gesce místostarostky  
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                                                                       PhDr. Jelenové a dále dal hlasovat o tom, že obě 
                                                                       vystupující sice nejsou občankami Prahy 14, ale 
                                                                       mohou se vyjádřit k dění na městské části 
                                                                       vzhledem k tomu, že pracovaly pro organizaci 
                                                                       Praha 14 kulturní.    
Hlasování:   
     

   pro:                                   16       
   proti:                                  3           
   zdržel se:                           8      
   nepřítomen:                       4 
    
   Tento návrh byl přijat.  

 
Mgr. Hillebrandová a paní Dočkalová v úvodu oznámily, že již v organizaci Praha 14 kulturní 
nepracují a následně upozornily na znění článku paní Tománkové a vzhledem k jeho obsahu 
vyzvaly klub NN14 k omluvě.  
Na toto prohlášení reagovala členka zastupitelstva paní Tománková, která se vyjádřila 
k fungování organizace Praha 14 kulturní, zejména k použití finančních prostředků z rozpočtu 
městské části Praha 14 a k celkovému hospodaření Prahy 14 kulturní (příspěvková 
organizace). Následně vystoupil člen zastupitelstva pan Mašek, který citoval předmětný 
příspěvek ze stránky NN 14 a vyzval klub NN 14 k omluvě. V reakci nato, se členka 
zastupitelstva paní Tománková přiznala k autorství a zároveň se odmítla omluvit. Dále 
vystoupil také zastupitel a předseda kulturní komise pan Verner, který oznámil, že se 
v současnosti pracuje na vytvoření transparentních pravidel pro sponzoring a odmítl styl 
vystupování NN 14 jako neakceptovatelný. Následně se vyjádřili členové zastupitelstva pan 
Zajac, Mgr. Vršecký a pan Kouklík, kteří se společně dotazovali, proč jsou zaměstnanci Prahy 
14 kulturní nespokojeni. 
 
Paní Kubásková – vznesla dotaz ohledně záměru projektu náměstí v Hloubětíně a 
                                      informovala o přípravě petice občanů k tomuto projektu. Na tento 
                                      dotaz následně reagoval starosta Mgr. Vondra – informoval o tom, že 
                                      záměr není městskou částí Praha 14 podporován a vyzval paní 
                                      Kubáskovou k zaslání chystané petice. 
 
Pan Vyhnalík – reagoval na přesun lékařů z objektu Kpt. Stránského  do objektu polikliniky 
                            Parník a upozornil, že občané nebyli včas informováni. Starosta Mgr. 
                            Vondra konstatoval, že bylo použito veškerých možných informačních 
                            kanálů (facebook, časopis Čtrnáctka a v budoucnu bude využít aplikaci 
                            Znalostní centrum Prahy 14). 
 
9. Návrh – II. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotazy ohledně § 3412 a § 2219. Oba se týkali gesce 
dopravy a vzhledem k nepřítomnosti místostarosty Ing. Hukal bude odpověď zaslána 
elektronicky. Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke 
hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                  17        
   proti:                                 0           
   zdržel se:                          10       
   nepřítomen:                       4 
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   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 9/ZMČ/2020 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
 3., 4., 5. a 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020      
 
10. Návrh k informaci o finančním vypořádání dotací v programu pro podporu sportu, 
      kultury, volnočasových aktivit a MA 21 a individuální dotace poskytnutých v roce 
      2019 z rozpočtu 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:                                   27       
   proti:                                 0           
   zdržel se:                           0      
   nepřítomen:                       4 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 10/ZMČ/2020 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
informaci o finančním vypořádání dotací v programu pro podporu sportu, kultury, 
volnočasových aktivit a MA 21 a individuální dotace poskytnutých v roce 2019 
z rozpočtu městské části Praha 14 (příloha č. 1) 

      
11. Návrh k informaci o finančním vypořádání dotací v programech „Oblast 1 – sociální 
       a  návazné služby“ a „Příspěvek na zajištění služby“ poskytnutých v roce 2019 
       z rozpočtu  městské části Praha 14 
Materiál uvedl radní městské části Praha 14 Bc. Michal Prager. V diskusi nikdo nevystoupil, 
starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                    26      
   proti:                                  0           
   zdržel se:                           1      
   nepřítomen:                       4 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 11/ZMČ/2020 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
informaci o finančním vypořádání dotací v programech „Oblast 1 – sociální a návazné 
služby“ a „Příspěvek na zajištění služby“ poskytnutých v roce 2019 z rozpočtu městské 
části Praha 14 (příloha č. 1) 
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12. Návrh vyjádření městské části Praha 14 k upravenému podnětu Z 3261/16 na změnu 
      Územního plánu SÚ hlavního města Prahy pozemků  v  kat.  území Černý Most 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Novotný, který vznesl dotaz týkající se výše zmíněného podnětu a jeho 
pozitiva pro městskou část Praha 14. Na tento dotaz následně reagoval starosta Mgr. Vondra – 
proběhne diskuse s architekty a odbornou veřejností, zmínil i možnosti pěšího propojení či 
cyklostezek a dalšího případného využití. Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. 
Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                     21     
   proti:                                    0           
   zdržel se:                              6     
   nepřítomen:                          4 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 12/ZMČ/2020 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

upravený podnět Z 3261/16 na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy z 
plochy ZMK na OB - C, který zmenšuje funkční plochu, zvyšuje koeficient zeleně, 
zvětšuje odstup od lesa, umožňuje napojení cyklostezky a pěší komunikaci po obvodu 
zástavby      
 

II. s o u h l a s í   
 
s upraveným podnětem Z 3261/16 na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy 
z plochy ZMK na OB - C dle varianty A  

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

sdělit vyjádření MČ Praha 14 k upravenému podnětu Z 3261/16 na změnu Územního 
plánu SÚ hlavního města Prahy odboru územního rozvoje MHMP            T: 30. 6. 2020 

 
13. Návrh vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního 
      plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy pozemků v kat. území Kyje na základě 
      územní  studie lokality Na Hutích „čtvrťové centrum“ při ul. Budovatelská 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi poté vystoupil 
člen zastupitelstva Ing. Novotný, který vznesl podnět k tomu, aby se vyčkalo na novou studii, 
která řeší celé území. Na tento podnět následně reagoval starosta Mgr. Vondra – proběhla 
jednání se zástupci SVJ ohledně rozvoje oblasti Hutí a bude dále jednáno o podání žádosti na 
změnu ÚP. V diskusi již dále nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
  
Hlasování:   
     

   pro:                                   19       
   proti:                                 1           
   zdržel se:                           7     
   nepřítomen:                       4 
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   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 13/ZMČ/2020 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

podnět na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP) 
na základě územní studie lokality Na Hutích „čtvrťové centrum“ při ul. Budovatelská      

 
II. s o u h l a s í   

 
se změnou ÚP na základě územní studie lokality Na Hutích „čtvrťové centrum“                              
při ul. Budovatelská s výjimkou plochy ve východní části lokality, která je za hranicí 
pozemku parc. č. 2575/27, 2578/1 a 2578/6 kat. území Kyje  

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

sdělit vyjádření MČ Praha 14 ke změně ÚP na základě územní studie lokality Na Hutích 
„čtvrťové centrum“ při ul. Budovatelská odboru územního rozvoje MHMP  

T: 30. 6. 2020 
 
13a. (17). Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc.č. 
                 2662/1 a 2662/2, k.ú. Kyje 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra spolu s materiálem č. 14. 
V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Adámek, který vznesl dotaz ohledně koupě 
zmíněného pozemku. Na tento dotaz následně reagoval starosta Mgr. Vondra spolu 
s místostarostou panem Zajacem, kteří vysvětlili následný postup při koupi části pozemku, 
který se uskuteční ještě před změnou využitelnosti,  jeho budoucí využití,  a upozornili, že 
samotná kupní smlouva bude v budoucnu předložena k projednání na zastupitelstvo. Dále již 
v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.   
 
Hlasování:   
     

   pro:                                   24       
   proti:                                 0           
   zdržel se:                           3      
   nepřítomen:                       4  
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 14/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 2662/1, 
parc. č. 2662/2, zapsané jako ostatní plocha, k. ú. Kyje, o celkové výměře cca 2.100 m², 
se společností AP Real Consulting s.r.o. 
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II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na  části pozemků parc. č. 2662/1                                         
a parc. č. 2662/2, zapsané jako ostatní plocha, k. ú. Kyje, o celkové výměře cca 2.100 
m², se společností AP Real Consulting s.r.o.                                                T: 31. 7. 2020 

 
14. Návrh vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na změnu Územního plánu SÚ 
      hlavního města Prahy pozemku parc.č. 2662/1 a 2662/2 v kat. území Kyje 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                   24       
   proti:                                  0           
   zdržel se:                            3       
   nepřítomen:                        4   
    
   Tento návrh byl přijat.  

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 15/ZMČ/2020 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

podnět na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy pozemku parc. č. 2662/1                      
a 2662/2 v kat. území Kyje 

 
II. s o u h l a s í   

 
s podnětem na změnu plochy izolační zeleně IZ na území nerušící výroby VN                        
na  pozemku parc. č. 2662/1 a 2662/2 v k. ú. Kyje, která se nachází mezi ul. 
Českobrodská  a železniční tratí Běchovice – Malešice 
  

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

postoupit podnět na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy i s vyjádřením                   
MČ Praha 14 odboru územního rozvoje MHMP                                          T: 30. 6. 2020 

 
15. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc.č. 
       1072/84, parc.č. 1072/85, parc.č. 1072/172 v katastrálním území Hloubětín 
Materiály 15 a 16 uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. 
K oběma materiálům v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke 
hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                    26      
   proti:                                   0           
   zdržel se:                            1      
   nepřítomen:                        4 
    
   Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 16/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/84, 
parc. č. 1072/85, parc. č. 1072/172 vše zapsané jako ostatní plocha, k. ú. Hloubětín,                    
se Společenstvím vlastníků DUAL Zelenečská 125 a 126 
 

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

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/84, 
parc. č. 1072/85, parc. č. 1072/172 vše zapsané jako ostatní plocha, k. ú. Hloubětín,                       
se Společenstvím vlastníků DUAL Zelenečská 125 a 126                           T: 31. 7. 2020 

 
16. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc.č. 
       1072/100,  parc.č. 1072/170, parc.č. 1072/101 v k.ú. Hloubětín  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                    26      
   proti:                                   0           
   zdržel se:                             1     
   nepřítomen:                         4 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 17/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/100, 
parc. č. 1072/170, zapsané jako ostatní plocha a část pozemku parc. č. 1072/101, 
zapsané jako zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Hloubětín, se Společenstvím vlastníků 
domu Mochovská 531 
 

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

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/100, 
parc. č. 1072/170, zapsané jako ostatní plocha a část pozemku parc. č. 1072/101, 
zapsané jako zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Hloubětín, se Společenstvím vlastníků 
domu Mochovská 531                                                                                  T: 31. 7. 2020 

 
18. Návrh k odnětí pozemků v oblasti komunikace Novopacká ze svěřené správy 
      městské části Praha 14 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                   26       
   proti:                                  0           
   zdržel se:                            1     
   nepřítomen:                        4 
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   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 18/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
odnětí pozemků parc. č. 2588/13, 2589/7 a 2593/4, k. ú. Hloubětín a parc. č. 2544/24, 
2574/20, 2575/34, 2575/37, 2575/43, 2575/93, 2575/230, 2575/233, 2575/237, 
2575/240, 2572/241, 2575/242, 2580/33, 2779/7 a 2845/4, k. ú. Kyje ze svěřené správy 
městské části Praha 14 

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

zajistit odeslání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 2588/13, 2589/7 a 2593/4, 
k. ú. Hloubětín a parc. č. 2544/24, 2574/20, 2575/34, 2575/37, 2575/43, 2575/93, 
2575/230, 2575/233, 2575/237, 2575/240, 2572/241, 2575/242, 2580/33, 2779/7 a 
2845/4, k. ú. Kyje ze svěřené správy městské části Praha 14 odboru hospodaření 
s majetkem MHMP                                                                                      T: 15. 7. 2020 

 
19. Návrh k prodeji podílu ½  na pozemku parc.č. 831/10, k.ú. Hloubětín 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                   26       
   proti:                                  0           
   zdržel se:                           1       
   nepřítomen:                       4 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 19/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
prodej podílu ½ na pozemku parc. č. 831/10, k. ú. Hloubětín, zastavěného bytovým 
domem, vlastníku tohoto domu, Bytovému družstvu Konzumní, IČO 27617092, za cenu 
204.840,- Kč 
 

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

zajistit uzavření kupní smlouvy na podíl ½ na pozemku parc. č. 831/10, k. ú. Hloubětín, 
zastavěného bytovým domem, Bytovému družstvu Konzumní, IČO 27617092  

                                                                                                                               T: 31. 7. 2020 
 
20. Návrh k podání žádosti o svěření pozemků parc.č. 352/7 a parc.č. 352/9, k.ú. Černý 
      Most,  s vybudovanými hřišti v ulici Arnošta Valenty 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo  
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
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Hlasování:   
     

   pro:                                   26       
   proti:                                  0           
   zdržel se:                           1      
   nepřítomen:                       4 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 20/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
nabytí pozemků parc. č. 352/7 a parc. č. 352/9, k. ú. Černý Most, s vybudovanými  
hřišti v ulici Arnošta Valenty, do svěřené správy MČ Praha 14 

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

zajistit podání žádosti HOM MHMP o svěření pozemků parc. č. 352/7 a parc. č. 352/9, 
k. ú. Černý Most, s vybudovanými hřišti v ulici Arnošta Valenty               T: 15. 7. 2020 

 
21. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí kupní č. 0406/2019/OSM/1030 
       s SVJ  Poděbradská 578 
Materiál spolu s dalším materiálem č. 22 uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří 
Zajac. V diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                    26      
   proti:                                   0           
   zdržel se:                             1    
   nepřítomen:                         4 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 21/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 0406/2019/OSM/1030                             
na část pozemku (cca 26 m2)  parc. č. 708/2, k. ú. Hloubětín, zastavěného přístavbou 
nových lodžií se Společenstvím vlastníků jednotek Poděbradská 578 za cenu podle 
cenové mapy 
 

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

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 708/2, 
k. ú. Hloubětín, zastavěného přístavbou nových lodžií se Společenstvím vlastníků 
jednotek Poděbradská 578 za cenu podle cenové mapy                               T: 17. 8. 2020 
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22. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí kupní č. 0191/2019/OSM/1030 
       s SVJ Poděbradská 579 
Hlasování:   
     

   pro:                                   26       
   proti:                                  0           
   zdržel se:                           1      
   nepřítomen:                       4 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 22/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 0191/2019/OSM/1030                             
na část pozemku (cca 23 m2)  parc. č. 708/2, k. ú. Hloubětín, zastavěného přístavbou 
nových lodžií se Společenstvím vlastníků jednotek Poděbradská 579 za cenu podle 
cenové mapy 
 

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

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 708/2, 
k. ú. Hloubětín, zastavěného přístavbou nových lodžií se Společenstvím vlastníků 
jednotek Poděbradská 579 za cenu podle cenové mapy                               T: 16. 7. 2020 

 
23. Návrh na prominutí smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac, který zároveň doporučil 
nesouhlasit s prominutím smluvní pokuty a dále vysvětlil proces, jak k dluhu došlo. Starosta 
Mgr. Vondra vznesl protinávrh – usnesení na nesouhlas v obou bodech návrhu a o tomto dal 
následně hlasovat.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                   24       
   proti:                                  0           
   zdržel se:                            3      
   nepřítomen:                        4 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 23/ZMČ/2020 
 
I. n e s o u h l a s í  

 
 1. s prominutím zbývající neprominuté části smluvní pokuty v rozsahu 75 %, což 

odpovídá částce ve výši 273.159,-Kč, dle přílohy č. 1 – pouze v tiskové podobě 
 2. s prominutím zákonného úroku z prodlení ve výši 80.326,21,-Kč, dle přílohy č. 1 – 

pouze v tiskové podobě 
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II. u k l á d á 
 Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 
 

informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 14    T: 30. 6. 2020 
 
24. Návrh na schválení změny stanov ve znění ze dne 23. 7. 2019 společnosti Správa 
       majetku Praha 14, a.s. IČ: 25622684, Praha 9 – Hloubětín, Metujská 907,  
       PSČ 198 00 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Froněk, který předložený materiál podpořil a dále Ing. Med a pan Mašek,  
kteří informace k materiálu doplnili. Poté dal starosta Mgr. Vondra hlasovat o předloženém 
návrhu usnesení.   
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 24/ZMČ/2020 
 
I. s o u h l a s í  
 

s konáním valné hromady společnosti bez splnění požadavků uvedených v čl. VII (A), 
odst. 3 stanov společnosti 
 

II. s c h v a l u j e 
 

změnu stanov společnosti Správa majetku Praha 14, a.s ve znění ze dne 23. 7. 2019 dle 
přílohy č. 1 a přijetí úplného znění stanov dle přílohy č. 2 

 
III. u k l á d á 
 Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 
 

zajistit změnu stanov společnosti Správa majetku Praha 14, a.s ve znění ze dne                                      
23. 7. 2019 dle přílohy č. 1 a přijetí úplného znění stanov dle přílohy č. 2          T: ihned 

 
24a. Návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla 
        Hloubětín, z.s. na projekt „Rekonstrukce a dostavba zázemí Tělovýchovné jednoty 
        Slavoj Tesla Hloubětín“ a uzavření související veřejnoprávní smlouvy. 
Materiál uvedl radní městské části Praha 14 Bc. Michal Prager. V diskusi nikdo nevystoupil, 
starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                  27        
   proti:                                 0           
   zdržel se:                          0      
   nepřítomen:                      4  
    
   Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 25/ZMČ/2020 
 
I. s c h v a l u j e 

 
poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla Hloubětín, 
z.s., IČO: 49278924, se sídlem Hloubětínská 1061, 198 00 Praha 9 - Hloubětín a to 
na základě veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení 

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

zajistit poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Slavoj Tesla 
Hloubětín, z.s., IČO: 49278924, se sídlem Hloubětínská 1061, 198 00 Praha 9 - 
Hloubětín a uzavření veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení 

T: 30. 6. 2020 
 
25. Návrh ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14n v roce 2019 a 
       k Plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2020 
Materiál uvedl předseda KV ZMČ Praha 14 Ing. Jan Adámek. 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. 26/ZMČ/2020 
 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2019 

 
II. s c h v a l u j e 

 
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ  Praha 14 na rok 2020 

 
III. u k l á d á 
 Ing. Janu Adámkovi, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 
 

zajistit plnění plánu kontrolní činnosti KV ZMČ Praha 14 na rok 2020 
                                                                                                                                T: průběžně 
 
26. Návrhy, připomínky 
  
Soňa Tománková - požádala o doplnění informací k biotopu. Na tento dotaz následně 
                                  reagoval vedoucí OI p. Brych, který informoval o tom, že návrh vychází 
                                  z biotopu Lhotka a žádost o stavební řízení bude podána na podzim. 

 
                      - dále vznesla dotaz ohledně obsazování magistrátních bytů v rámci 
                        sociální politiky. 
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                        Na tento reagoval radní Bc. Prager, který informoval členy zastupitelstva 
                        o počtu bytů pro sociální bydlení, které MHMP využil, probíhají 
                        pravidelné konzultace  s MHMP a OSVZ, problematika se řeší jak na 
                        Radě městské části Praha 14 tak i na výboru pro bydlení MHMP.  

 
 
Ing. Karel Med - vznesl dotaz týkající se parkování na Lehovci. Na tento dotaz následně 
                                 reagoval starosta Mgr. Vondra – s projektem pomůže Pražská teplárenská 
 

                    - upozornil na nepořádek v Rochovské ulici u kontejnerů. Na tento podnět 
                       reagovala místostarostka Mgr. Kolmanová, která informovala o letošním 
                       projektu s IPR  - koordinace při revitalizaci částí Lehovce. 

 
 
Pavel Mašek – poděkoval pracovnicím Prahy 14 kulturní, které již nebyly přítomny za jejich 
                          dosavadní činnost a práci. 
 

27. Závěr - starosta Mgr. Vondra ukončil zasedání zastupitelstva městské části Praha 14 
                       v 19.45 hod.  

 
Ověřovatelé:  
 
 
Ing. Karel Med                           ………………………………. 
                       
 Jaroslav Verner                          ………………………………. 
 
 
 
 
 
 

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


