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ZÁPIS 
 

z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 27. 4. 2021  
od 15.00 hodin v „KD Kyje Šimanovská 47, Praha 9“ 

_________________________________________________________________________ 
 

Přítomni:          29   - dle prezenční listiny 
 
Omluveni:        Ing. Jan Liška, Ing. Miroslav Froněk, Ing. Tomáš Novotný  
                          (příchod 15.04 hod), Bc. Šubrt (odchod po 18.00 hod)   
                              
Ověřovatelé:      MUDr. Jan Kaufman, Ing. Karel Med 
 
Zapisovatelka:   Kateřina Hladíková 
 
1. Z a h á j e n í 
 
Starosta Mgr. Radek Vondra zahájil v 15. 00 hod 10. 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 9. 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:        MUDr. Jan Kaufman, Ing. Karel Med 
 
Hlasování: 
 
pro:                               28 
proti:                              0 
zdržel se:                        0 
nepřítomni:                    3 
 
Ověřovatelé zápisu z  10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni. 
 
Poté starosta Mgr. Vondra přednesl návrh programu 10. zasedání zastupitelstva.  
 
Návrh  programu:  
 
1. Zahájení, volba návrhového a volebního výboru 
 
2. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 
 
3. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2020 
 
4. Návrh k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 
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5. Návrh na obsazení rolí Kurátora otevřených dat v souladu s instrukcí QI 42-02-06 
     V01R01 „Publikace a katalogizace otevřených dat“ 
 
6. Návrh – V. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2020 
 
7. Návrh na přijetí kontokorentního úvěru do limitu 50.000 tis. Kč 
 
8. Návrh na přijetí návratné finanční výpomoci od hl. m. Prahy 
 
9. Návrh – Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2021 
 
10. Návrh – I. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021 
 
11. Návrh na zavedení 3. ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás 
 
12. Návrh k informaci o finančním vypořádání dotací v rámci Dotačního programu pro 
      podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 a individuálních dotací 
      poskytnutých v roce 2020 z rozpočtu městské části Praha 14 
 
13. Návrh k informaci o finančním vypořádání dotací v programech „Oblast 1- sociální 
      a návazné služby“ a „Příspěvek na zajištění služby“ poskytnutých v roce 2020 
      z rozpočtu městské části Praha 14 
 
14. Návrh na poskytnutí dotací v programu „Víceletá podpora realizace sociálních 
       služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ na roky 
       2021-2022 
 
15. Návrh k uzavření dodatků č. 1 ke zřizovací listině  ZŠ Praha 9, Kyje – Šimanovská 
       16, IČO: 70885168  a zřizovací listině MŠ Praha 9- Černý Most, Paculova 1115, 
       IČO: 70918317 a dodatku č. 2 ke zřizovací listině MŠ Praha 9 – Hloubětín, 
       Zelenečská 500, IČO: 70920818 
 
16. Návrh k podnětu na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy pozemku 
       parc.č. 2574/73, k.ú. Kyje  
 
17. Návrh podnět na změnu ÚPn  SÚ HMP v oblasti Na Hutích – lokalita sever 
       iniciovaný MČ Praha 14 zkráceným postupem  
 
18. Návrh k podání žádosti o odnětí pozemků parc.č. 84/13 a parc.č. 84/16, k.ú. Kyje ze 
      svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 
 
19. Návrh ke směně části pozemků s Tělovýchovnou jednotou Kyje Praha 14 v oblasti 
      komunikace Za Rokytkou 
 
20. Návrh k podání žádostí o svěření pozemků parc.č. 221/602, 221/603, 221/604, 
       221/605, 221/675, 221/676, 221/677, 221/678, 221/679, 221/680, vše v k.ú. Černý Most 
 
21. Návrh k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o směně pozemků, k.ú. Kyje, ul. 
       Světská  
 
22. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku pod zateplením bytového domu 
      č.p. 311, 312, 313, k.ú. Hloubětín 
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23. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc.č. 
       1072/84, parc.č. 1072/85 v k.ú. Hloubětín 
 
24. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc.č. 1072/8, 
      parc.č. 1072/12 a parc.č. 1072/185 v k.ú. Hloubětín 
 
25. Návrh k řešení situace ohledně pozemku parc.č. 1841/16, k.ú. Hloubětín 
 
26. Návrhy, připomínky 
  
27. Závěr  
 
Průběžná informace o aktuálním stavu klíčových projektů MČ Praha 14 
 
Dále starosta Mgr. Vondra navrhl zařazení materiálu:  
Návrh k žádosti o posunutí platby části daru od společnosti MERKUR CASINO a.s. jako bod 
10a.  
 
O takto upraveném programu dal starosta Mgr. Vondra následně hlasovat. 
 
Hlasování:   
 
pro:                                   28 
proti:                                 0 
zdržel se:                           0 
nepřítomen:                       3 
 
Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byl schválen.  
 

   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 1/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 program 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
1. Volba návrhového a volebního výboru 
Starosta Mgr. Radek Vondra vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhového a 
volebního výboru. Tajemnicí návrhového a volebního výboru navrhl paní Mgr. Evu 
Koplíkovou, vedoucí OPKČ. 
 
Navrženi byli:      Ing. Jan Adámek, Bc. Martin Straka, Jaroslav Verner   
 
Hlasování:   
 
pro:                                  29  
proti:                                 0 
zdržel se:                          0 
nepřítomen:                      2 
 
Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni. 
Starosta  Mgr. Vondra  poté požádal členy návrhového a volebního výboru, aby si zvolili ze 
svého středu  předsedu. Předsedou návrhového a volebního výboru byl zvolen Bc. Martin 
Straka.  
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2. Návrh k volbě přísedících 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:                                       29    
   proti:                                     0           
   zdržel se:                              0      
   nepřítomen:                          2 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 2/ZMČ/2021 
 
I. z v o l i l o 
 

přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení 

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

zajistit doručení seznamu zvolených přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 
předsedkyni Obvodního soudu pro Prahu 9                                                  T: 14. 5. 2021 

 
3. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2020 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupila 
členka zastupitelstva paní Tománková, která vznesla dotaz ohledně bodu 9 - výstavba 
zelených střech na ZŠ a zda je požádáno MČ Praha 14 o příslušné dotace pro podporu 
obnovitelných zdrojů. Na dotaz poté reagovala místostarostka PhDr. Jelenová, která 
informovala o výběrovém řízení  na 2 ZŠ, na které jsou podané žádosti z programu 
evropských dotací a uvažuje se i o možnosti využití solárních panelů. Dále již v diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 3/ZMČ/2021 

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 2020 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 

 
4. Návrh k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotaz týkající se připravovaného projektu komplexní 
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bytové výstavby na ČM II- 5. stavba. Dotaz následně zodpověděl starosta Mgr. Vondra – 
stavba rozdělena na 3 části, jsou zadány architektonické studie, předělávají se projekty ze 
strany hl. m. Prahy. To se týká 2 domů, které bude mít hl. m. Praha. Dále v diskusi vystoupila 
členka zastupitelstva paní Tománková, která vznesla dotaz k bodu 45/ZMČ/2016 -  využití 
pozemků při ul. Broumarská a k aktuální situaci. Bližší informace poté poskytl starosta Mgr. 
Vondra – sestaveny 2 pracovní skupiny, příprava konzultací a harmonogramu, čeká se na 
doporučující závěry.  
Poté vystoupil v diskusi člen zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotaz ohledně společnosti 
SP Černý Most. Na dotaz následně reagoval místostarosta pan Zajac, který informoval o 
odsouhlasení smlouvy o spolupráci  a dále se k činnosti společnosti SP Černý Most vyjádřil 
místostarosta Ing. Hukal, který poukázal na využití společnosti SP Černý Most při zajišťování 
úklidové činnosti, provádění drobných stavebních úprav pro MČ Praha 14, údržby 
zastávkových přístřešků, zpevnění cesty k rozhledně Doubravka a místostarostka Mgr. 
Kolmanová dále doplnila činnost společnosti SP Černý Most o informace ohledně údržby 
zeleně atd. Po ukončení diskuse přistoupil starosta Mgr. Vondra ke hlasování.     
   
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 4/ZMČ/2021 

I. b e r e  n a  v ě d o m í    
 
informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení  

 
5. Návrh na obsazení rolí Kurátora otevřených dat v souladu s instrukcí QI 42-02-06 
     V01R01 „Publikace a katalogizace otevřených dat“ 
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. V diskusi vystoupil 
člen zastupitelstva Ing. Adámek, který vznesl dotaz týkající se náplně práce a představení 
koncepce. Poté vystoupil člen zastupitelstva a zároveň navrhovaný Kurátor Ing. Palát, který 
členy zastupitelstva odkázal na směrnici MV týkající se otevřených dat, která je 
implementována na směrnici ÚMČ Prahy 14. Další informace doplnil radní pan Krátký a člen 
zastupitelstva a předseda komise pro digitalizaci pan Nádvorník, který poukázal na projekt 
SMART CITY  a otevřená data i na volební program České pirátské strany. Na dotaz členky 
zastupitelstva paní Tománkové ohledně přínosu pro občany Prahy 14 a žádného výběrového 
řízení na tuto funkci, reagoval poté člen zastupitelstva a zároveň předseda komise pro 
digitalizaci opět pan Nádvorník, který členy zastupitelstva informoval o doporučení komise a 
o snadnějším přístupu k informacím a inovativních službách, které občané Prahy 14 mohou 
potřebovat. Na závěr přislíbil Ing. Palát zaslat do 14 dní paní Tománkové koncepci. Poté 
starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 5/ZMČ/2021 
 
I. s o u h l a s í 
 

se vznikem pracovněprávního vztahu mezi MČ Praha 14 a Ing. Adamem Palátem, 
členem ZMČ Praha 14, za účelem plnění role Kurátora otevřených dat a úkolů v oblasti 
Smart Cities 

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

zajistit realizaci tohoto usnesení                                                                     T: 1. 5. 2021 
 
6. Návrh – V. 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 několik dotazů týkající se přesunu finančních prostředků 
mezi paragrafy. Na tyto dotazy s upřesňujícími informacemi následně reagoval vedoucí 
OŘEŠ Ing. Šprysl. Dále člen zastupitelstva pan Mašek Ing. Medovi poskytl informace 
ohledně celkové rekonstrukce gastroprovozu na poliklinice Parník a místostarosta pan Zajac 
poskytl doplňující informace týkající se finančních prostředků společnosti SP Černý Most. 
Dotaz, který se týkal projektu Znalostní centrum zodpověděl radní pan Krátký a starosta Mgr. 
Vondra – ukončení projektu, reálné možnosti MČ Prahy 14, pilotní testování. Po ukončení 
diskuse přistoupil starosta Mgr. Vondra ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 6/ZMČ/2021 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
 21., 22., 23., 24. a 25. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 - dle 
         přílohy      
 
7. Návrh na přijetí kontokorentního úvěru do limitu 50.000 tis. Kč 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Adámek, který vznesl dotaz týkající se možné změny bankovního ústavu. 
Na tento dotaz reagoval následně starosta Mgr. Vondra – v současné době MČ Praha 14 
bankovní ústav nebude měnit. Dále v diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, který 
vznesl dotaz ohledně stavu účtů k 31. 12. Na tento dotaz poté reagoval starosta Mgr. Vondra 
s doplňujícími informacemi. Po ukončení diskuse starosta Mgr. Vondra přistoupil ke 
hlasování. 
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Hlasování:   
     
pro:                                       20    

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 7/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 

přijetí kontokorentního úvěru od PPF banky a.s. do limitu 50.000 tis. Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí bankovních produktů (kontokorentního úvěru) dle přílohy č. 1 

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

zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí bankovních produktů (kontokorentního úvěru) 
s PPF bankou a.s. dle přílohy č. 1                                                                         T: ihned 

 
8. Návrh na přijetí návratné finanční výpomoci od hl. m. Prahy 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupil 
s dotazem ohledně oprav střech a projektů na nové zelené střechy člen zastupitelstva Ing. 
Med. K vznesenému dotazu se poté vyjádřila místostarostka PhDr. Jelenová. Na dotaz člena 
zastupitelstva Ing. Novotného, který se týkal poskytnuté dotace na energetickou renovaci 
budovy úřadu reagoval poté starosta Mgr. Vondra, který podal doplňující informace ohledně 
opatření, která byla přijata a  dále uvedl, že se předpokládá korekce vzniklé sankce. Poté již 
v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 8/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. přijetí návratné finanční výpomoci od hl. m. Prahy ve výši 150.000 tis Kč                             

na předfinancování výdajů na projekty „Energetická renovace objektu MŠ Korálek, 
Bobkova 766“", „Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko, Generála Janouška“, 
„Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova“, „Energetická renovace objektu 
Poliklinika Černý Most – Parník“, „Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří 
Venclíků, Praha 14“, „Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. Janouška, Praha 14“, 
„Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice“ s maximální dobou 
splatnosti do 30. 9. 2031, a to v deseti ročních stejných splátkách vždy nejpozději                        
do 30. 9. daného roku a počínaje 1. splátkou k 30. 9. 2022, s možností dřívějšího 
splacení návratné finanční výpomoci 
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 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy 
č. 1 

 
 3. spolufinancování 30% podílu způsobilých výdajů projektů „Energetická renovace 

objektu MŠ Korálek, Bobkova 766“, „Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko, 
Generála Janouška“, „Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova“, „Energetická 
renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník“ z rozpočtu městské části Praha 
14 

 
 4. spolufinancování 15% podílu způsobilých výdajů projektů „Nové zelené střechy                         

na objektu ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14“, „Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. 
Janouška, Praha 14“ z rozpočtu městské části Praha 14 

 
 5. spolufinancování 10% podílu způsobilých výdajů projektu „Nízkoprahové a 

komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice" z rozpočtu městské části Praha 14 
 
 6. financování nezpůsobilých výdajů výše uvedených projektů z rozpočtu městské části 

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

1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci                  
dle přílohy č. 1                                                                                         T: 28. 5. 2021 

 
 2.  zajistit realizaci projektů „Energetická renovace objektu MŠ Korálek, Bobková 766“, 

„Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko, Generála Janouška“, „Energetická 
renovace objektu MŠ Vybíralova“, „Energetická renovace objektu Poliklinika Černý 
Most – Parník“, „Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14“, 
„Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. Janouška, Praha 14“            T: 31. 12. 2021 

 
 3. zajistit realizaci projektu „Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – 
               Jahodnice“                                                                                             T: 31. 12. 2022 
 
9. Návrh – Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2021 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupil 
s několika dotazy týkajících se převodu finančních prostředků, úklidu MČ Praha 14, nákupu 
elektromobilu a participativního rozpočtu člen zastupitelstva Ing. Med. Dotazy následně 
zodpověděl vedoucí OŘEŠ Ing. Šprysl, starosta Mgr. Vondra a místostarostka Mgr. 
Kolmanová. Dále v diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Adámek s dotazy ohledně 
nákladů spojených s pandemií v oblasti sociální a bytové (nájemné). Tyto dotazy následně 
zodpověděli radní pro sociální oblast Bc. Prager (zajištění státních institucí)  a místostarosta 
pan Zajac (výpadky z příjmů nejsou očekávány + finanční prostředky z rozpočtu hl. m. 
Prahy). V diskusi dále vystoupila členka zastupitelstva paní Tománková, která se dotázala na 
náklady v souvislosti s péčí o zeleň a vzhled obcí a chybějící výroční zprávy společnosti SP 
Černý Most. Dotazy následně zodpověděla místostarostka Mgr. Kolmanová a místostarosta 
pan Zajac. V diskusi již dále nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 9/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021 dle přílohy č. 1 
 

 objem příjmů                                                                        276.003,70  tis.  Kč 
   objem výdajů                                                                         441.654,30  tis.  Kč 
   běžné výdaje                                                                             322.104,30  tis.  Kč 
   kapitálové výdaje                                                                      119.550,00  tis.  Kč 
      financování                                                                                165.650,60  tis.  Kč 

 
 2. návrh převodu akcí z roku 2020 do roku 2021 dle přílohy č. 2 
 
 3. návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části              

Praha 14 na rok 2021 dle přílohy č. 3 
 
 4. návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2026 dle přílohy č. 4 
 

5. zmocnění pro Radu městské části Praha 14:  
 

 a) k provádění rozpočtových opatření u příjmů bez omezení, u běžných výdajů                 
do výše 10 mil. Kč včetně limitu objemu mzdových prostředků a u kapitálových 
výdajů do výše 15 mil. Kč  

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

 c) k provádění rozpočtových opatření u nedokončených akcí, které přecházejí 
z roku 2020 do roku 2021 dle přílohy č. 2 

   d) k provádění rozpočtových opatření vyplývajících z návratné finanční výpomoci 
poskytnuté z rozpočtu HMP v souvislosti s připravovanými akcemi dle přílohy             
č. 5 

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

 
10. Návrh – I. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotaz ohledně provozu KC Kardašovská. Na dotaz 
následně reagovala  místostarostka PhDr. Jelenová – činnost KC Kardašovská byla přesunuta 
převážně do on – line prostoru, poskytnutá dotace byla odsouhlasena poskytovatelem. 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. 10/ZMČ/2021 
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I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
1. a 2. rozpočtové opatření v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření 
městské části Praha 14 na rok 2021 – dle přílohy     

 
10a. Návrh k žádosti o posunutí platby části daru od společnosti MERKUR CASINO a.s.  
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Med, který vznesl dotaz k výše uvedenému materiálu ohledně důvodu 
výpovědi. Podrobnější informace poté poskytl starosta Mgr. Vondra. Dále již v diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                      23     
   proti:                                    1           
   zdržel se:                              5      
   nepřítomen:                          2 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 11/ZMČ/2021 
 
I. s o u h l a s í 
 

s posunutím termínu platby daru za rok 2021 od společnosti MERKUR CASINO a.s.                      
na základě smlouvy o spolupráci č. 0609/2018/OPKC_OddPVZ/1020, uzavřené                          
mezi městskou částí Praha 14 a společností MERKUR CASINO a.s. dne 2. 10. 2018, a 
to do 31. 5. 2021, tj. do data dle žádosti předložené společností MERKUR CASINO 
a.s., viz příloha č. 1 

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

1. informovat společnost MERKUR CASINO a.s. o souhlasu s posunutím termínu 
platby části daru do 31. 5. 2021 

 
2. informovat následně obdarované 4 NNO o posunutí termínu platby části daru 

poskytovaného městské části Praha 14 od společnosti MERKUR CASINO a.s.                           
do 31. 5. 2021                                                                                             T: 5. 5. 2021 

 
11. Návrh na zavedení 3. ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás 
Materiál uvedla místostarostka městské části Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová, která dále Ing. 
Medovi poskytla doplňující informace ohledně projektů v rámci sídliště Lehovec. Poté již 
v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                       29    
   proti:                                     0           
   zdržel se:                               0      
   nepřítomen:                           2 
    
   Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 12/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. zavedení 3. ročníku participativního rozpočtu 
  
 2. harmonogram a pravidla 3. ročníku participativního rozpočtu MČ P14 dle přílohy  
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit průběžně provedení všech nezbytných úkonů vedoucích k realizaci 3. ročníku 
participativního rozpočtu na Praze 14                                                            T: průběžně 

 
12. Návrh k informaci o finančním vypořádání dotací v rámci Dotačního programu pro 
      podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 a individuálních dotací 
      poskytnutých v roce 2020 z rozpočtu městské části Praha 14 
Materiál uvedla místostarostka městské části Praha 14 PhDr. Zuzana Jelenová. V rámci 
diskuse k materiálu 12 a 13 poděkoval Ing. Med realizátorům akcí. Dále již v diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                       28    
   proti:                                     0           
   zdržel se:                               1      
   nepřítomen:                           2 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 13/ZMČ/2021 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

informaci o finančním vypořádání dotací v rámci Dotačního programu pro podporu 
sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 a individuálních dotací poskytnutých                   
v roce 2020 z rozpočtu městské části Praha 14 (příloha č. 1) 

 
13. Návrh k informaci o finančním vypořádání dotací v programech „Oblast 1- sociální 
      a návazné služby“ a „Příspěvek na zajištění služby“ poskytnutých v roce 2020 
      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:                                       24    
   proti:                                     0           
   zdržel se:                               5      
   nepřítomen:                           2 
    
   Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 14/ZMČ/2021 
 
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 2020 z rozpočtu městské 
části Praha 14 (příloha č. 1) 

 
Následovalo vystoupení občanů MČ Prahy 14. V diskusi vystoupila paní Di Marco, která ve 
svém příspěvku prezentovala petici občanů proti zrušení dětského hřiště v Rožmberské ulici a 
na závěr tuto petici předala starostovi MČ Praha 14 Mgr. Vondrovi. Proti tomuto příspěvku 
poté vystoupili paní Březinová, pan Karpíšek, pan Mikuláš a pan Březina, kteří naopak 
vznesli námitky k provozu tohoto dětského hřiště a požadují jeho zrušení. Dále byly 
diskutovány možnosti vyhotovení akustické studie, vybudovaná protihluková stěna, zmíněno 
bylo též hledisko urbanismu přizvaným architektem panem Veselým a dále byla diskutována 
možnost snížení nájmu. V závěrečné řeči starosta Mgr. Vondra shrnul všechny podněty a 
námitky a na závěr konstatoval, že na předanou petici bude řádně zaslána odpověď. 
 
14. Návrh na poskytnutí dotací v programu „Víceletá podpora realizace sociálních 
       služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ na roky 
       2021-2022 
Materiál uvedl radní městské části Praha 14 Mgr. Michal Prager. V diskusi nikdo nevystoupil, 
starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                      26     
   proti:                                    0           
   zdržel se:                              2      
   nepřítomen:                          3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 15/ZMČ/2021 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

doporučení dotační komise, pověřené hodnocením projektů v oblasti sociálních                            
a návazných služeb k poskytnutí dotací z programu „Víceletá podpora realizace 
sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“, 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
 

II. s c h v a l u j e 
 
 1. poskytnutí dotací v programu „Víceletá podpora realizace sociálních služeb 

registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ žadatelům 
uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení 

  
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci uvedenými  v příloze    

č. 1 tohoto usnesení, dle vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva městské části 
Praha 14 č. 65/ZMČ/2020 ze dne 15. 12. 2020 
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III. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci uvedenými                              
v příloze č. 1 tohoto usnesení, dle vzoru schváleného usnesením č. 65/ZMČ/2020 ze dne 
15. 12. 2020                                                                                                         T: 7/2021 

 
15. Návrh k uzavření dodatků č. 1 ke zřizovací listině  ZŠ Praha 9, Kyje – Šimanovská 
       16, IČO: 70885168  a zřizovací listině MŠ Praha 9- Černý Most, Paculova 1115, 
       IČO: 70918317 a dodatku č. 2 ke zřizovací listině MŠ Praha 9 – Hloubětín, 
       Zelenečská 500, IČO: 70920818 
Materiál uvedla místostarostka městské části Praha 14 PhDr. Zuzana Jelenová. V diskusi 
k tomuto bodu 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. 16/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. dodatek č. 1 ke zřizovací listině čj. 0138/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 31. 3. 2015 

Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, IČO: 70885168, jehož text je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení   

 
 2. dodatek č. 1 ke zřizovací listině čj. 0145/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 31. 3. 2015 

Mateřské školy Praha 9 – Černý Most, Paculova 1115, IČO: 70918317, jehož text je 
přílohou č. 2 tohoto usnesení  

 
 3. dodatek č. 2 ke zřizovací listině čj. 0142/2015/OŘEŠ/1100 Mateřské školy Praha 9 -  

Hloubětín, Zelenečská 500, IČO: 70920818, jehož text je přílohou č. 3 tohoto 
usnesení  

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

zajistit vydání dodatků ke zřizovacím listinám, uvedených výše v bodě 1., 2. a. 3. článku 
I. tohoto usnesení, dle příloh č. 1 - 3 tohoto unesení                                   T: 30. 4. 2021 

 
16. Návrh k podnětu na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy pozemku 
       parc.č. 2574/73, k.ú. Kyje  
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi poté starosta 
Mgr. Vondra přislíbil zaslání finální studie, která bude hotová patrně cca červenec až srpen 
2021, Ing. Adámkovi. Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke 
hlasování. 
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Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 17/ZMČ/2021 
 
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. 2574/73  
kat.  území Kyje      
 

II. s o u h l a s í 
 

s podnětem na změnu pozemku parc. č. 2574/73 funkční plochy OP pro stavbu 
rodinných domů dle přílohy č. 1 za podmínky, že změna bude v souladu s urbanistickou 
studií Kyje-Hloubětín 

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

sdělit vyjádření ZMČ Praha 14 k podnětu na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy pozemku parc. 
č. 2574/73 kat. území Kyje pořizovateli ÚP odboru územního rozvoje MHMP 

                                                                                                                                T: 10. 5. 2021 
         

17. Návrh podnět na změnu ÚPn  SÚ HMP v oblasti Na Hutích – lokalita sever 
       iniciovaný MČ Praha 14 zkráceným postupem  
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen 
zastupitelstva Ing. Novotný, který vznesl dotaz ohledně termínů projednávání participace 
s občany. Starosta Mgr. Vondra poté upřesnil termíny prezentace a pilotní projekty (konec 
května 2021) a dále se k tomuto materiálu vyjádřil také  Ing. Arch. Veselý. Poté již v diskusi 
nikdo nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                       26    
   proti:                                     0           
   zdržel se:                               2      
   nepřítomen:                           3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 18/ZMČ/2021 
 

I. s o u h l a s í 
 

s podnětem na změnu ÚPn  SÚ HMP v oblasti Na Hutích - lokalita sever iniciovaný 
městskou částí Praha 14  zkráceným postupem  dle přílohy č. 1 
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II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit odeslání podnětu MČ Praha 14 na změnu ÚP SÚ HMP v oblasti Na Hutích - 
lokalita sever pořizovateli změn ÚPn odboru územního rozvoje MHMP   T: 30. 4. 2021 

        

18. Návrh k podání žádosti o odnětí pozemků parc.č. 84/13 a parc.č. 84/16, k.ú. Kyje ze 
      svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo k tomuto 
bodu nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                       26    
   proti:                                     0           
   zdržel se:                               2      
   nepřítomen:                           3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 19/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 

podání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 84/13 a parc. č. 84/16, k. ú. Kyje, ze svěřené 
správy nemovitostí MČ Praha 14 
 

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

zajistit podání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 84/13 a parc. č. 84/16, k. ú. Kyje, 
ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 odboru evidence nemovitostí MHMP 

                                                                                                                                T: 30. 7. 2021 
 
19. Návrh ke směně části pozemků s Tělovýchovnou jednotou Kyje Praha 14 v oblasti 
      komunikace Za Rokytkou 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                      28                       
   proti:                                    0           
   zdržel se:                              0      
   nepřítomen:                          3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 20/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné s Tělovýchovnou jednotou Kyje Praha 
14, IČ 45249776, o směně části pozemků parc. č. 2626/1 a parc. č. 2626/37, k. ú. Kyje, 
k majetkovému vypořádání při realizaci rekonstrukce komunikace Za Rokytkou                       
dle přílohy č. 5 
 

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

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné s Tělovýchovnou jednotou Kyje 
Praha 14, IČ 45249776, o směně části pozemků parc. č. 2626/1 a parc. č. 2626/37, 
k. ú. Kyje                                                                                                      T: 30. 7. 2021 
 

20. Návrh k podání žádostí o svěření pozemků parc.č. 221/602, 221/603, 221/604, 
       221/605, 221/675, 221/676, 221/677, 221/678, 221/679, 221/680, vše v k.ú. Černý Most 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
     

   pro:                                       27    
   proti:                                     0           
   zdržel se:                              1      
   nepřítomen:                          3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 21/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 

nabytí pozemků parc. č. 221/602, 221/603, 221/604, 221/605, 221/675, 221/676, 
221/677, 221/678, 221/679, 221/680, vše k. ú. Černý Most 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. 221/602, 221/603, 
221/604, 221/605, 221/675, 221/676, 221/677, 221/678, 221/679, 221/680, 
vše k. ú. Černý Most do svěřené správy MČ Praha 14                                T: 30. 7. 2021 

 
21. Návrh k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o směně pozemků, k.ú. Kyje, ul. 
       Světská  
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta Mgr. Vondra přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování:   
pro:                                      25     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 22/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 

návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o směně pozemků - část pozemku parc. 
č. 2884, k. ú. Kyje ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 za část pozemku 
parc. č. 2254/14, k.ú. Kyje ve vlastnictví společnosti Sipadus a. s., IČO 042 97 377, bez 
doplatku dle přílohy č. 4 
 

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

zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o směně pozemků - část pozemku parc.                      
č. 2884, k. ú. Kyje ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14  za  část  pozemku  parc.  
č. 2254/14, k.ú. Kyje ve vlastnictví společnosti Sipadus a. s., IČO 042 97 377,                      
bez doplatku                                                                                                  T: 31. 7. 2021 

 
22. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku pod zateplením bytového domu 
      č.p. 311, 312, 313, k.ú. Hloubětín 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi poděkoval člen 
zastupitelstva pan Verner za vstřícné kroky a aktivitu. Dále již v diskusi k tomuto bodu 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. 23/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 

uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parc. č. 1072/24, parc. č. 1072/25 
a parc. č. 1072/185, k. ú. Hloubětín o celkové výměře 25 m2, za cenu 3.600 Kč/m2, 
tj. celkem za 90 000 Kč, se Společenstvím vlastníků Zelenečská 311-312-313, Hloubětín 
198 00, Praha 9  
  

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

zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parc. č. 1072/24, 
parc. č. 1072/25 a parc. č. 1072/185, k. ú. Hloubětín o celkové výměře 25 m2, za cenu 
3.600 Kč/m2, tj. celkem za 90 000 Kč, se Společenstvím vlastníků Zelenečská 
311-312 313, Hloubětín 198 00, Praha 9                                                      T: 30. 7. 2021 
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23. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc.č. 
       1072/84, parc.č. 1072/85 v k.ú. Hloubětín 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac společně s materiálem  
č. 24. V diskusi k těmto bodům 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. 24/ZMČ/2021 
 
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, oba zapsané jako ostatní plocha, katastrální území Hloubětín,                              
se Společenstvím vlastníků jednotek TRIO Zelenečská 127-129 dle přílohy č. 4 
 

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, oba zapsané jako ostatní plocha, katastrální území Hloubětín,                              
se Společenstvím vlastníků jednotek TRIO Zelenečská 127-129                T: 31. 7. 2021 
 

24. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc.č. 1072/8, 
      parc.č. 1072/12 a parc.č. 1072/185 v k.ú. Hloubětín 
Hlasování:   
     

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 25/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/8, 
parc. č. 1072/12 a parc. č. 1072/185, vše zapsané jako ostatní plocha, k. ú. Hloubětín,                      
se Společenstvím vlastníků jednotek domu Zelenečská č. p. 111 dle přílohy č. 4 
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II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/8, 
parc. č. 1072/12 a parc. č. 1072/185, vše zapsané jako ostatní plocha, k. ú. Hloubětín,                         
se Společenstvím vlastníků jednotek domu Zelenečská č. p. 111                T: 30. 7. 2021 

 
25. Návrh k řešení situace ohledně pozemku parc.č. 1841/16, k.ú. Hloubětín 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi k materiálu 
vystoupil člen zastupitelstva Ing. Med, členka zastupitelstva paní Tománková a člen 
zastupitelstva Ing. Adámek, kteří vznesli dotazy týkající se navržených variant. Na tyto 
dotazy poté reagovala vedoucí OPKČ Mgr. Koplíková, která upřesnila informace ohledně 
návrhu předloženého usnesení, které je formulováno tak, aby si vlastník mohl vybrat pro něj 
nejlepší možnou variantu a na závěr místostarosta pan Zajac doplnil, že každá navrhovaná 
varianta bude mít jiný dopad na další postup. Po ukončení diskuse starosta Mgr. Vondra 
přistoupil ke hlasování.  
 
Hlasování:   
     

   pro:                                       27    
   proti:                                     0           
   zdržel se:                              1      
   nepřítomen:                          3 
    
   Tento návrh byl přijat.  
 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 26/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 

návrh na uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 1841/16,                                     
k. ú. Hloubětín, ve vlastnictví Miroslava Šifnera a Františka Šifnera za cenu                                  
dle znaleckého posudku ve výši 752.230 Kč a návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti za cenu dle znaleckého posudku ve výši 376.110 Kč 

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

zajistit uzavření kupní smlouvy, anebo uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle čl. I. 
tohoto usnesení                                                                                             T: 30. 7. 2021 

 
Průběžná informace o aktuálním stavu klíčových projektů MČ Praha 14 
 

 
26. Náměty, připomínky 
 
MUDr. Jan Kaufman – vznesl dotaz ohledně vandalismu na území MČ Prahy 14. Radní pro 
                                          bezpečnost pan Krátký bude jednat s PČR a MP. 
 
Ing. Jan Adámek – vznesl tyto dotazy: 
 
                                  1) prostory Bílého koně – místostarostka Mgr. Kolmanová podala bližší 
                                       informace ohledně vnitřních prostor a  zadání studie na povrchovou 
                                       část.  
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                                 2) DS Bojčenkova  - místostarostky Mgr. Kolmanová a PhDr. Jelenová 
                                      poskytly další informace – termín zahájení cca podzim 2021, není 
                                      vysoutěžený zhotovitel, podány 2 žádosti na podporu projektů 
                                     (navýšení kapacity a samotná rekonstrukce DS). 
                          
                                  3) privatizace – místostarosta pan Zajac podal další informace- na příští 
                                      jednání zastupitelstva bude předložen materiál k doprivatizaci. 
 
Ing. Karel Med – vznesl stížnost na firmu, která prování sečení trávy v oblasti Lehovce.  
 
Ing. Tomáš Novotný – vznesl dotazy týkající se polyfunkční budovy na Černém Mostě a 
                                         projektu zázemí u rozhledny Doubravka. Na tyto dotazy následně 
                                         reagoval starosta Mgr. Vondra, který podal další informace (dotace 
                                         z hl.m. Prahy, vznik informačního zázemí, nátěr rozhledny)  
 
Soňa Tománková – vznesla podnět ohledně úklidu v okolí lokality Bílého koně. Na tento 
                                    podnět reagovala místostarostka Mgr. Kolmanová (možnost vyfocení 
                                    nepořádku, předání podnětu na OŽP).  
                                    Dále paní Tománková vznesla dotaz týkající se možného vzniku 
                                    kompostárny na území MČ Prahy 14. Na tento dotaz následně reagoval 
                                    starosta Mgr. Vondra – MČ Praha 14 požaduje od hl.m. Prahy, aby byla 
                                    vybrána vhodnější oblast, projednáno dopravní napojení a tyto 
                                    požadavky byly též uvedeny v usnesení, které navrhla a přijala Rada 
                                    městské části Praha 14. Člen zastupitelstva pan Kutmon vystoupil za 
                                    zastupitele klubu ODS a oznámil, že podniknou příslušné kroky, aby 
                                    výstavbě kompostárny bylo zabráněno.   
 
                                    Paní Tománková dále vznesla dotaz ohledně výstavby vlakové 
                                    zastávky Rajská zahrada. K tomuto dotazu poté poskytl bližší 
                                    informace místostarosta pro dopravu Ing. Hukal (probíhá optimalizace 
                                    trati Mstětice – Balabenka a výstavba probíhá dle stanoveného plánu). 
                                    Na závěr svého vystoupení paní Tománková vznesla dotaz ohledně 
                                    očkovacího místa na území MČ Praha 14. Na tento dotaz poté reagoval 
                                    starosta Mgr. Vondra – na vznik nového očkovacího místa, pokud 
                                    budou  dodávky vakcíny, je MČ Praha 14 připravena. Radní Bc. Prager 
                                    na závěr diskuse doplnil informaci -  vznik mobilního očkovacího týmu 
                                    pro tělesně postižené. 
 
27. Závěr - starosta Mgr. Vondra ukončil zasedání zastupitelstva městské části Praha 14 ve  

                      20. 00  hod.  
 
Ověřovatelé:  
 
 MUDr. Jan Kaufman                            ………………………………. 
                          
Ing. Karel Med                                       ………………………………. 
 
 
 
 
 
 

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


