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ZÁPIS 
 

z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 23. 6. 2021  
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č. p. 686, Praha 9 

 
 

Přítomni:          30 - dle prezenční listiny 
 
Omluveni:         Jaroslav Šůs, Ing. Tomáš Novotný (příchod v 15.06 hod) 
                             
Ověřovatelé:     Ing. Karel Med, Bc. Martin Straka  
 
Zapisovatelka:   Kateřina Hladíková 
 
1. Z a h á j e n í 
 
Starosta Mgr. Radek Vondra zahájil v 15. 00 hod 11. zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 14, na kterém přivítal: 

- členy Zastupitelstva 
- zaměstnance Úřadu městské části Praha 14 
- a všechny další přítomné hosty 

 
Následně informoval členy zastupitelstva o vzniku nového klubu Spolu pro Prahu 14, jehož 
předsedkyní se stala místostarostka Mgr. Irena Kolmanová. 
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 10. 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, Bc. Martin Straka 
 
Hlasování: 
 
pro:                                29 
proti:                              0 
zdržel se:                        0 
nepřítomni:                     2 
 
Ověřovatelé zápisu z  11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni. 
 
Poté starosta Mgr. Radek Vondra poděkoval za důvěru a informoval členy zastupitelstva o své  
rezignaci na funkci starosty. 
Rezignaci předal i v písemné podobě do rukou 1. místostarosty pana Jiřího Zajace, kterému 
zároveň tímto předal řízení zasedání zastupitelstva. 
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Místostarosta pan Jiří Zajac požádal o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva. 
 
Oznámil, že strana ODS P14 považuje bývalou koalici za ukončenou a že po odvolání 
podpisů pod koaliční smlouvou šesti členy koalice ztratila většinu.  
Proto navrhl zařazení bodů:  
 
 jako bod 2. bod „Odvolání Rady městské části Praha 14“ 
 jako bod 3. bod „Volba starosty, místostarostů a členů Rady městské části Praha 14“ 
 
s tím, že další body programu budou odpovídajícím způsobem posunuty a po odvolání rady 
navrhne přerušení zastupitelstva na dobu nezbytně nutnou ke vzniku nové koalice. 
 
Program (po úpravě): 
 

1. Zahájení, volba návrhového a volebního výboru 
 

2. Odvolání Rady městské části Praha 14 
 

3. Volba starosty, místostarostů a členů Rady městské části Praha 14 
 

4. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
 

5. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 
 

6. Návrh k dodatku č. 1 ke zřizovací listině MŠ Obláček, Praha 9-Černý Most, Šebelova 
874, IČO: 70884498, Mateřské školy Sluníčko Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 
1005,IČO: 70884471 a MŠ Jahodnice, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, IČO: 
70919593 
 

7. Návrh na zajištění vlastních zdrojů financování k žádosti o dotaci programu 013 310 
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb  2016 – 2024 
 

8. Návrh na uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 
OS ČČK č. j. 03/OSVZ/2008 ze dne 8. 4. 2008 
 

9. Návrh k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2022 v oblasti 
Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14 
 

10. Návrh – Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2020 
 

11. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti 
městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2021 v období rozpočtového provizoria 
finančního hospodaření MČ Praha 14 na rok 2021 
 

12. Návrh – II. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021 
 

13. Návrh vyjádření MČ Praha 14 k záměru „společný areál na zpracování dřeva 
z produkce Lesů hlavního města Prahy a kompostárny zeleného bioodpadu“ 
 

14. Návrh na schválení úplatného převodu bytových jednotek v SVJ oprávněným 
nájemcům, na schválení pravidel doprivatizace a vzorové kupní smlouvy 
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15. Návrh na prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné 
elektronické dle přílohy č. 1 
 

16. Návrh na schválení dalšího postupu při spolupráci v oblasti družstevní výstavby 
 

17. Návrh k uzavření směnné smlouvy na pozemky parc.č. 2647/4, parc.č.69/4 a parc.č. 
69/5, vše k.ú. Kyje 
 

18. Návrh k podání žádosti o svěření pozemků parc.č. 333/1 a parc.č. 232/226, oba v k.ú. 
Černý Most 
 

19. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc.č. 566/104,  
parc.č. 566/105, parc.č. 566/106, katastrální území Hloubětín 
 

20. Návrhy, připomínky 
 

21. Závěr  
 
Průběžná informace o aktuálním stavu klíčových projektů MČ Praha 14 
   
K návrhu programu a způsobu předložení materiálů se následně vyjádřil člen zastupitelstva 
Ing. Froněk, který poukázal na znění Jednacího řádu ZMČ Prahy 14. K této námitce se poté 
vyjádřili místostarosta pan Zajac a tajemník ÚMČ Prahy14 Ing. Lisý, kteří informovali členy 
zastupitelstva o konzultacích s právníky MHMP, kde bylo ověřeno, že se mohou zařadit i 
body proti znění Jednacího řádu, vzhledem k vzniklé situaci. 
Dále s ohledem na přítomnost pozvaných k materiálu na zvolení přísedících k Obvodnímu 
soudu pro Prahu 9 vyzval místostarosta pan Zajac přítomné dámy ke svému představení 
(představila se Mgr. Aneta Kalinová, Ph.D. a paní Miloslava Betková). 
 
Poté místostarosta pan Zajac přistoupil ke hlasování o programu s navrženými úpravami.  
 
Hlasování: 
pro:                                    17 
proti:                                   2 
zdržel se:                            11 
nepřítomen:                         1 
 
Program 11. zasedání byl schválen. 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 27/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 

 
 program 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
1. Volba návrhového a volebního výboru 
Místostarosta pan Jiří Zajac vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhového a 
volebního výboru. Tajemníkem návrhového a volebního výboru navrhl pana Mgr. Antonína 
Šimku, právníka OPKČ. 
 
Navrženi byli:      MUDr. Jan Kaufman, Jaroslav Verner,  Mgr. Mária Ševčíková  
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Hlasování:   
 
pro:                                  29  
proti:                                 0 
zdržel se:                          1 
nepřítomen:                      1 
 
Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni. 
Místostarosta  pan Zajac  poté požádal členy návrhového a volebního výboru, aby si zvolili ze 
svého středu předsedu. Předsedou návrhového a volebního výboru byl zvolen MUDr. Jan 
Kaufman.  
 
2. Odvolání Rady městské části Praha 14 
Návrh na odvolání Rady městské části Praha 14, přerušení konání zastupitelstva a nový 
termín konání Zastupitelstva městské části Praha 14 stanovený na 24. 6. 2021 od 8. 30 hod 
přednesl místostarosta pan Jiří Zajac. V diskusi poté vystoupili členové zastupitelstva Ing. 
Froněk (nesoulad s Jednacím řádem, klub zastupitelů NN 14 opustí v případě hlasování o 
tomto bodu jednací místnost), Ing. Adámek (vznesl protinávrh na stanovení času 
v odpoledních hodinách), Ing. Liška (připojil se k návrhu Ing. Adámka), paní Tománková 
(vznesla protinávrh ohledně diskuse k bodu 2 a na změnu data a času). Na tyto návrhy 
následně reagoval předseda návrhového a volebního výboru MUDr. Kaufman, který navrhl 
přestávku v jednání zastupitelstva, aby mohl návrhový a volební výbor zpracovat předložené 
jednotlivé protinávrhy.    
 
Hlasování o znovuotevření diskuse k bodu 2 (protinávrh paní Tománkové): 
Hlasování:   
 
pro:                                  14  
proti:                                 2 
zdržel se:                          14 
nepřítomen:                      1 
 
Tento návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o přerušení jednání Zastupitelstva městské části Praha 14 (různé termíny): 
 
Hlasování o termínu 30. 6. v 15. 45 hod (protinávrh paní Tománkové): 
Hlasování:   
 
pro:                                  14  
proti:                                 0 
zdržel se:                          16 
nepřítomen:                      1 
 
Tento návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o termínu 25. 6. v 16.00 hod (protinávrh Ing. Novotného): 
Hlasování:   
 
pro:                                  14  
proti:                                 0 
zdržel se:                          16 
nepřítomen:                      1 
 
Tento návrh nebyl přijat. 
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Hlasování o termínu 27. 6. v 14.00 hod (protinávrh Ing. Novotného): 
Hlasování:   
 
pro:                                  14  
proti:                                 0 
zdržel se:                          16 
nepřítomen:                      1 
 
Tento návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o termínu 29. 6. v 16.00 hod (protinávrh Ing. Novotného): 
Hlasování:   
 
pro:                                  14  
proti:                                 0 
zdržel se:                          16 
nepřítomen:                      1 
 
Tento návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o termínu 26. 6. v 13.00 hod (protinávrh Ing. Lišky): 
Hlasování:   
 
pro:                                  14  
proti:                                 0 
zdržel se:                          16 
nepřítomen:                      1 
 
Tento návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o termínu 30. 6. v 15.00 hod (protinávrh Ing. Adámka): 
Hlasování:   
 
pro:                                  14  
proti:                                 0 
zdržel se:                          16 
nepřítomen:                      1 
 
Tento návrh nebyl přijat. 
 
 
Hlasování o původním návrhu usnesení: 
 
Hlasování:   
 
pro:                                  16 
proti:                                 0 
zdržel se:                          14 
nepřítomen:                      1 
 
Tento návrh byl přijat. 
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 28/ZMČ/2021 
 
I. o d v o l á v á 
 
 Radu městské části Praha 14 
 
II. p o v ě ř u j e 
 
 řízením zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 MUDr. Kateřinu Pavlíčkovou 
 
III. p ř e r u š u j e  
 

11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, zasedání bude pokračovat dne                     
24. 6. 2021 od 8:30 hod. v Galerii 14 

 
IV. u k l á d á 
 Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14 
 
 zajistit zveřejnění informace o přerušení zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
                                                                                                                                T: 23. 6. 2021 
 
Tímto usnesením bylo přerušeno 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, 
zasedání bude pokračovat dne 24. 6. 2021 od 8:30 hod. v Galerii 14. 
 
Závěr - místostarosta pan Jiří Zajac ukončil zasedání zastupitelstva městské části Praha 14 
              v   16. 30  hod.  
 
Ověřovatelé:  
 
 Ing. Karel Med                            ………………………………. 
                          
 Bc. Martin Straka                        ………………………………. 
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ZÁPIS - pokračování 
 

z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 24. 6. 2021  
od 8.30 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č. p. 686, Praha 9 

 
 

Přítomni:          19 - dle prezenční listiny 
 
Omluveni:        Ing. Jan Adámek, Ing. Veronika Bušová, Vladimír Diviš, Ing. Miroslav 
                          Froněk, PhDr. Zuzana Jelenová, Ing. Jan Liška, Ing. Karel Med, Mgr. Mária 
                          Ševčíková, Bc. Miroslav Šubrt, Jaroslav Šůs, Bc. Petr Vítů,  
                          Mgr. Petr Vršecký 
                             
Ověřovatelé:    Daniel Nádvorník, Bc. Martin Straka, Soňa Tománková   
 
Zapisovatelka:   Kateřina Hladíková 
 
1. Z a h á j e n í 
 
Pokračování 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 zahájila nejstarší členka 
zastupitelstva MUDr. Kateřina Pavlíčková v 8. 30 hod a dále na něm přivítala: 

- členy Zastupitelstva 
- zaměstnance Úřadu městské části Praha 14 
- a všechny další přítomné hosty 

 
Následně členka zastupitelstva MUDr. Pavlíčková požádala členy zastupitelstva o nahlášení 
ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání. 
 
Navrženi byli:        Daniel Nádvorník, Bc. Martin Straka 
 
Členka zastupitelstva paní Tománková poté vznesla protinávrh na jmenování ověřovatelů a 
navrhla jmenovat Ing. Novotného. Ten vzhledem ke svému předčasnému odchodu z jednání 
zastupitelstva jmenování nepřijal a naopak navrhl jako ověřovatelku členku zastupitelstva 
paní Tománkovou. Ta návrh přijala. 
 
Navrženi byli:        Daniel Nádvorník, Bc. Martin Straka, Soňa Tománková 
 
Hlasování: 
 
pro:                                18 
proti:                               0 
zdržel se:                        1 
nepřítomni:                     12 
 
Ověřovatelé zápisu z  11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni. 
 
Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Ševčíkové, která byla zvolena na včerejším zasedání jako 
členka návrhového a volebního výboru,  předsedající členka zastupitelstva MUDr. Pavlíčková 
požádala členy zastupitelstva o nahlášení kandidátů na doplnění členů do návrhového a 
volebního výboru a zároveň navrhla jmenovat Ing. Paláta. Ing. Palát svoji nominaci přijal. 
Tajemníkem návrhového a volebního výboru navrhla jmenovat pana Mgr. Antonína Šimku, 
právníka OPKČ. 
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Navrženi byli:      MUDr. Jan Kaufman, Jaroslav Verner, Ing. Adam Palát  
 
Hlasování: 
 
pro:                                19 
proti:                               0 
zdržel se:                        0 
nepřítomni:                    12 
 
Předsedající členka zastupitelstva MUDr. Pavlíčková poté přednesla návrh programu 
přerušeného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 doplněný o nově zařazené  body: 
 
2a. Návrh volebního řádu 

 
3. Volba starosty, místostarostů a členů Rady městské části Praha 14 
 
3a. Návrh na zřízení výboru zastupitelstva pro Kulturu, školství a volný čas 

 
3b. Volba předsedy a členů výboru pro kulturu, školství a volný čas 

 
3c. Personální změny ve výborech  
 
4. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 

 
5. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 

 
6. Návrh k dodatku č. 1 ke zřizovací listině MŠ Obláček, Praha 9-Černý Most, Šebelova 
     874, IČO: 70884498, Mateřské školy Sluníčko Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 
     1005,IČO: 70884471 a MŠ Jahodnice, Praha 9- Kyje, Kostlivého 1218, IČO: 70919593 

 
7. Návrh na zajištění vlastních zdrojů financování k žádosti o dotaci programu 013 310 
     Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb  2016 – 2024 

 
8. Návrh na uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku OS 
     ČČK č. j. 03/OSVZ/2008 ze dne 8. 4. 2008 

 
9. Návrh k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2022 v oblasti 
     Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14 

 
10. Návrh – Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2020 

 
11. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti 
       městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2021 v období rozpočtového provizoria 
      finančního hospodaření MČ Praha 14 na rok 2021 

 
12. Návrh – II. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021 

 
13. Návrh vyjádření MČ Praha 14 k záměru „společný areál na zpracování dřeva 
        z produkce Lesů hlavního města Prahy a kompostárny zeleného bioodpadu“ 

 
14. Návrh na schválení úplatného převodu bytových jednotek v SVJ oprávněným 
        nájemcům, na schválení pravidel doprivatizace a vzorové kupní smlouvy 
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15. Návrh na prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné 
      elektronické dle přílohy č. 1 

 
16. Návrh na schválení dalšího postupu při spolupráci v oblasti družstevní výstavby 

 
17. Návrh k uzavření směnné smlouvy na pozemky parc.č. 2647/4, parc.č.69/4 a parc.č. 
       69/5, vše k.ú. Kyje 

 
18. Návrh k podání žádosti o svěření pozemků parc.č. 333/1 a parc.č. 232/226, oba v k.ú. 
      Černý Most 

 
19. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc.č. 566/104,  
       parc.č. 566/105, parc.č. 566/106, katastrální území Hloubětín 
 
19a.  Návrh k pověření člena/členky zastupitelstva pro evropské záležitosti 
 
20. Návrhy, připomínky 

 
21. Závěr  
 
Průběžná informace o aktuálním stavu klíčových projektů MČ Praha 14 
 
Člen zastupitelstva pan Verner poté požádal MUDr. Pavlíčkovou o formální úpravu v bodech 
3a a 3b – Výbor pro školství, kulturu, sport a volný čas. Předsedající členka zastupitelstva 
MUDr. Pavlíčková s tímto návrhem na úpravu souhlasila. 
Člen zastupitelstva Ing. Novotný dále navrhl, aby bod 19a byl zařazen jako bod 3d, vzhledem 
k jeho předčasnému odchodu z jednání zastupitelstva. O tomto návrhu dala předsedající 
členka zastupitelstva MUDr. Pavlíčková hlasovat.  
 
Hlasování: 
 
pro:                                  11 
proti:                                  1 
zdržel se:                           7 
nepřítomni:                       12 
Tento návrh nebyl přijat. 
 
Poté dala předsedající členka zastupitelstva MUDr. Pavlíčková hlasovat o doplnění programu.  
 
Hlasování: 
 
pro:                                  16 
proti:                                 0 
zdržel se:                           3 
nepřítomni:                      12 
Tento návrh byl přijat. 
 
2a. Návrh volebního řádu 
Materiál uvedla předsedající členka zastupitelstva MUDr. Pavlíčková. V diskusi vystoupil 
člen zastupitelstva Ing. Novotný, který navrhl tajnou volbu hlasování. 
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     Hlasování o návrhu na tajnou volbu: 
 
      pro:                                       3 
      proti:                                     0 
      zdržel se:                             16 
      nepřítomni:                          12 
      Tento návrh nebyl přijat. 
 
      Hlasování o původním návrhu volebního řádu: 
 
       pro:                                    16 
       proti:                                    0 
       zdržel se:                             3 
       nepřítomni:                         12 
       Tento návrh byl přijat. 
 
        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                  svým usn.č. 29/ZMČ/2021 
 
       I. s c h v a l u j e 
 
    volební řád Zastupitelstva městské  části Praha 14     

        
      3. Volba starosty, místostarostů a členů Rady městské části Praha 14 
      Předsedající členka zastupitelstva MUDr. Pavlíčková předala slovo předsedovi  
      návrhového a volebního výboru MUDr. Kaufmanovi, který následně seznámil členy 
      zastupitelstva s tím, že obdržel písemný návrh na kandidaturu dosavadního místostarosty 
      pana Jiřího Zajace ke jmenování do funkce starosty.  
      Místostarosta pan Jiří Zajac kandidaturu přijal. Jiné návrhy nebyly obdrženy.  
      Členka zastupitelstva paní Tománková poté vznesla dotaz týkající se uzavření koaliční 
     smlouvy, z níž patrně tento návrh vzešel. Na tento dotaz následně reagoval člen 
     zastupitelstva pan Verner, který seznámil členy zastupitelstva s uzavřením koaliční smlou- 
     vy mezi zastupiteli ODS, TOP 09 a stranou Piráti. 
 
     Hlasování o jmenování pana Jiřího Zajace do funkce starosty městské části Praha 14: 
        
     pro:                                16 
     proti:                               0 
     zdržel se:                        3 
     nepřítomni:                    12 
     Tento návrh byl přijat. 
 
     Volba 1. místostarosty 
     Navržen byl člen zastupitelstva Mgr. Radek Vondra.  
     Členka zastupitelstva paní Tománková si poté vyžádala 30 minutovou přestávku. 
     Po skončení přestávky dal předseda volebního a návrhového výboru MUDr. Kaufman 
     hlasovat o zvolení 1. místostarosty. 
        
     Hlasování o jmenování 1. místostarosty Mgr. Radka Vondry: 
        
     pro:                                16 
     proti:                               0 
     zdržel se:                        3 
     nepřítomni:                    12 
     Tento návrh byl přijat. 
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Dále předseda návrhového a volebního výboru MUDr. Kaufman přednesl návrh na jmenování 
3 dalších místostarostů. 
Navrženi byli: Ing. Petr Hukal, Mgr. Irena Kolmanová, Jaromír Krátký. 
Členka zastupitelstva paní Tománková poté oznámila, že vzhledem k seznámení se s  
programovým prohlášením nové rady nepodpoří strana NN 14 žádného kandidáta. 
 
 Hlasování o jmenování  místostarostů Ing. Petra Hukala, Mgr. Ireny Kolmanové, Jaromíra 
 Krátkého 
 
 pro:                                16 
 proti:                               0 
 zdržel se:                        3 
 nepřítomni:                    12 
 Tento návrh byl přijat. 
 
Dále předseda návrhového a volebního výboru MUDr. Kaufman přednesl návrh na jmenování 
uvolněných a neuvolněných radních. 
 
Navrženi byli: Bc. Michal Prager, MBA, Pavel Mašek – uvolněný radní 
                        Josef Kutmon, Ing. Jiří Klíma, MBA – neuvolněný radní 
 
Hlasování o jmenování uvolněných radních: 
        
pro:                                  16 
proti:                                 0  
zdržel se:                           3 
nepřítomni:                      12 
Tento návrh byl přijat. 
 
Hlasování o jmenování neuvolněných radních: 
 
pro:                                  16 
proti:                                 0 
zdržel se:                           3 
nepřítomni:                      12 
Tento návrh byl přijat. 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 30/ZMČ/2021 
 
 Radu městské části Praha 14 ve složení: 
 
 starosta Jiří Zajac  
  uvolněná funkce      
  
 1. místostarosta Mgr. Radek Vondra 
 uvolněná funkce 
 
 místostarostka Mgr. Irena Kolmanová 
 uvolněná funkce 
 
 místostarosta Ing. Petr Hukal, DiS. 
 uvolněná funkce 
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         místostarosta Jaromír Krátký  
  uvolněná funkce 
 
 člen rady Pavel Mašek 
  uvolněná funkce 
 
 člen rady Bc. Michal Prager, MBA 
  uvolněná funkce 
 
 člen rady Ing. Jiří Klíma, MBA 
  neuvolněná funkce 
 
 člen rady Josef Kutmon 
  neuvolněná funkce 
 
3a. Návrh na zřízení výboru zastupitelstva pro školství, kulturu, sport a volný čas 
Materiál uvedl nově zvolený starosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. Na upřesňující 
dotazy od členky zastupitelstva paní Tománkové a Ing. Novotného k materiálu, odkázal 
starosta pan Zajac na projednávání bodu č. 3b. V diskusi poté již nikdo nevystoupil, starosta 
pan Zajac přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování: 
 
pro:                                  19 
proti:                                 0 
zdržel se:                           0 
nepřítomni:                      12 
Tento návrh byl přijat. 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 31/ZMČ/2021 
 
I. z ř i z u j e 
 

výbor pro školství, kulturu, sport a volný čas  Zastupitelstva městské části  Praha 14 
s počtem členů 5 

 
 3b. Volba předsedy a členů výboru pro kulturu, školství, sport a volný čas 
Volbu řídil předseda návrhového a volebního výboru MUDr. Kaufman. 
 Nejdříve proběhla volba předsedy výboru. Navržen byl člen zastupitelstva pan Jaroslav 
 Verner.  

 
 Hlasování: 
 
 pro:                                  19 
 proti:                                 0 
 zdržel se:                           0 
 nepřítomni:                      12 
 Tento návrh byl přijat. 
 
 Dále proběhla volba tajemníka výboru. Navržena byla Ing. Rehbergerová, pracovnice KS. 
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Hlasování: 
 
  pro:                                  19 
  proti:                                 0 
  zdržel se:                           0 
  nepřítomni:                      12 
  Tento návrh byl přijat. 
 
   Poté proběhla volba členů výboru. Navrženi byli: 
   Eliška Dvořáková 
   Bc. Žofie Zemanová 
   Michal Broš 
   Mgr. Mária Ševčíková 
 
   Člen zastupitelstva Ing. Novotný následně požádal o 15 minutovou přestávku, aby mohl 
   návrh na členy výboru doplnit o další kandidáty.   
   Po ukončení přestávky navrhl člen zastupitelstva pan Kouklík nominovat do výboru členku 
   zastupitelstva PhDr. Jelenovou a členka zastupitelstva paní Tománková navrhla svoji 
   nominaci. Předseda výboru pan Verner se k těmto návrhům vyjádřil a zároveň poukázal na 
   stanovený počet členů (5 členů stanovených v rámci koaliční smlouvy). Člen zastupitelstva 
   Ing. Novotný následně vznesl návrh – vyzval, aby nový výbor byl 7 členný.  O tomto 
   návrhu dal předseda návrhového a volebního výboru MUDr. Kaufman poté hlasovat. 

 
  Hlasování: 
 
  pro:                                  3 
  proti:                                2 
  zdržel se:                         14 
  nepřítomni:                      12 
  Tento návrh nebyl přijat. 

 
  Dále předseda návrhového a volebního výboru MUDr. Kaufman přistoupil ke hlasování o 
  výše uvedených navržených kandidátech.  
 
  Eliška Dvořáková 
   
  Hlasování: 
 
  pro:                                  19 
  proti:                                 0 
  zdržel se:                           0 
  nepřítomni:                      12 
  Tento návrh byl přijat. 
 
  Bc. Žofie Zemanová 
  
  Hlasování: 
 
  pro:                                  19 
  proti:                                 0 
  zdržel se:                           0 
  nepřítomni:                      12 
  Tento návrh byl přijat. 
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 Michal Broš 
   
  Hlasování: 
 
  pro:                                  19 
  proti:                                 0 
  zdržel se:                           0 
  nepřítomni:                      12 
  Tento návrh byl přijat. 
 
  Mgr. Mária Ševčíková 
 
  Hlasování: 
 
  pro:                                  19 
  proti:                                 0 
  zdržel se:                           0 
  nepřítomni:                      12 
  Tento návrh byl přijat. 
 
   Dále vyzval předseda návrhového a volebního výboru MUDr. Kaufman ke hlasování o 
  dalších navrhovaných kandidátech:  PhDr. Zuzana Jelenová, Soňa Tománková 
 
  PhDr. Zuzana Jelenová 
 
  Hlasování: 
 
  pro:                                     3 
  proti:                                   2 
  zdržel se:                           14 
  nepřítomni:                        12 
  Tento návrh nebyl přijat. 
 
  Soňa Tománková 
 
  Hlasování: 
 
  pro:                                      3 
  proti:                                    3 
  zdržel se:                            13 
  nepřítomni:                         12 
  Tento návrh nebyl přijat. 
 
  Na závěr diskuse k tomuto materiálu předseda výboru pro školství, kulturu, sport a volný čas 
  pan Jaroslav Verner přednesl procedurální návrh – počet členů výboru stanoven na 5.  
 
  Hlasování: 
 
  pro:                                  16 
  proti:                                 3 
  zdržel se:                           0 
  nepřítomni:                      12 
  Tento návrh byl přijat. 
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 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 32/ZMČ/2021 
 
  I. z v o l i l o 
 
 předsedu: výboru Jaroslav Verner  
 
 členy výboru: Eliška Dvořáková 
  Bc. Žofie Zemanová 
  Michal Broš 
  Mgr. Mária Ševčíková 
 
 tajemník: Ing. Zdenka Rehbergerová 
   
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

informovat předsedu, členy a tajemníka výboru pro školství, kulturu, sport a volný čas                  
o jmenování do funkcí                                                                                    T: 8. 7. 2021 

 
3c. Personální změny ve výborech  
Návrh předložil starosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. Po dohodě se členem 
zastupitelstva Ing. Novotným budou tyto změny projednány v rámci příštího zasedání 
zastupitelstva. 
 
 4. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
Materiál předložil starosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac, který dále seznámil členy 
zastupitelstva o rozdělení jednotlivých gescí.  V diskusi dále nikdo nevystoupil, starosta pan 
Zajac přistoupil ke hlasování.  

 
Hlasování: 
 
pro:                                  18 
proti:                                 0 
zdržel se:                           1 
nepřítomni:                      12 
Tento návrh byl přijat. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 33/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. 2 tohoto 
usnesení  

 
5. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 
Tento bod programu byl již projednán na zastupitelstvu předchozího dne 23. 6. 2021, kdy se 
členům zastupitelstva představily navrhované kandidátky. Starosta pan Zajac proto přistoupil 
ke hlasování. 
 
Hlasování: 
 
pro:                                  18 
proti:                                 0 
zdržel se:                           1 
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nepřítomni:                      12 
Tento návrh byl přijat. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 34/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: 9. 7. 2021 

 
6. Návrh k dodatku č. 1 ke zřizovací listině MŠ Obláček, Praha 9-Černý Most, Šebelova 
    874, IČO: 70884498, Mateřské školy Sluníčko Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 
   1005,IČO: 70884471 a MŠ Jahodnice, Praha 9- Kyje, Kostlivého 1218, IČO: 
  70919593 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo nevystoupil, 
starosta pan Zajac proto přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování: 
 
pro:                                  18 
proti:                                 0 
zdržel se:                           1 
nepřítomni:                      12 
Tento návrh byl přijat. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 35/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. dodatek č. 1 ke zřizovací listině čj. 0143/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 31. 3. 2015 

Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý  Most, Šebelova 874, IČO: 70884498,                     
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

 
 2. dodatek č. 1 ke zřizovací listině čj. 0150/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 31. 3. 2015 

Mateřské školy Sluníčko Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005, IČO: 
70884471, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení  

 
 3. dodatek č. 1 ke zřizovací listině čj. 0147/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 31. 3. 2015 

Mateřské školy Jahodnice, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, IČO: 70919593,                             
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení  

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

zajistit vydání výše uvedených dodatků ke zřizovacím listinám dle příloh č. 1 až 3 
tohoto usnesení                                                                                              T: 30. 6. 2021 
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7. Návrh na zajištění vlastních zdrojů financování k žádosti o dotaci programu 013 310 
    Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb  2016 – 2024 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta pan Zajac proto přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování: 
 
pro:                                  18 
proti:                                 0 
zdržel se:                           0 
nepřítomni:                      13 
Tento návrh byl přijat. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 36/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 

zajištění vlastních zdrojů financování projektu rekonstrukce a navýšení kapacity DS 
Bojčenkova z rozpočtu MČ Praha 14  
 

II. s o u h l a s í 
 
 s podáním žádosti o přidělení finančních prostředků z fondu Rozvoje dostupného 

bydlení na území hlavního města Prahy na financování rekonstrukce a navýšení 
kapacity DS Bojčenkova ve výši 181 119 395 Kč dle přílohy 

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

zajistit podání žádosti o přidělení finančních prostředků z fondu Rozvoje dostupnosti 
bydlení na území hl. m. Prahy na financování rekonstrukce a navýšení kapacity DS 
Bojčenkova ve výši 181 119 395 Kč dle přílohy 

 
 8. Návrh na uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 
     OS ČČK č. j. 03/OSVZ/2008 ze dne 8. 4. 2008 
Materiál uvedl radní městské části Praha 14 Bc. Michal Prager. V diskusi nikdo nevystoupil, 
starosta pan Zajac proto přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování: 
 
pro:                                  18 
proti:                                 0 
zdržel se:                           0 
nepřítomni:                      13 
Tento návrh byl přijat. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 37/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 

dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku OS ČČK  č. j. 
03/OSVZ/ 2008 ze dne 8. 4. 2008, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení   
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II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku OS 
ČČK č. j. 03/OSVZ/2008 ze dne 8. 4. 2008, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení      
                                                                                                                              T: 7/2021 

 
9. Návrh k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2022 v oblasti 
    Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14 
Materiál uvedl radní městské části Praha 14 Bc. Michal Prager. V diskusi nikdo nevystoupil, 
starosta pan Zajac proto přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování: 
 
pro:                                  18 
proti:                                 0 
zdržel se:                           0 
nepřítomni:                      13 
Tento návrh byl přijat. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 38/ZMČ/2021 

 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. vyhlášení dotačního programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ                     

Praha 14“ pro rok 2022 v celkové výši 3.300.000 Kč, podle přílohy č. 1 tohoto  
usnesení s tím, že výše alokovaných prostředků je podmíněna schválením rozpočtu            
na předmětné období   

 
 2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedenému dotačnímu 

programu podle přílohy č. 2 tohoto usnesení 
 
II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit vyhlášení dotačního programu v oblasti „Podpora pečovatelské služby pro 
občany MČ Praha 14“ pro rok 2022 podle přílohy č. 1 tohoto usnesení      T: 30. 6. 2021 

 
10. Návrh – Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2020 
Materiál uvedl  místostarosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra.  
V diskusi vystoupila členka zastupitelstva paní Tománková, která vznesla dotaz týkající se 
smlouvy se společností MERKUR. Dotaz následně zodpověděl místostarosta Mgr. Vondra. 
Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta pan Zajac přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování: 
 
pro:                                  16 
proti:                                 0 
zdržel se:                           2 
nepřítomni:                      13 
Tento návrh byl přijat. 
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Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 39/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 

- celoroční hospodaření a závěrečný účet  městské části Praha 14 za rok 2020 včetně 
 Zprávy  o výsledku  přezkoumání  hospodaření  za  rok 2020, a to bez výhrad 

 
 -  plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2020 
         
  příjmy                                                                                   557.191,28  tis.  Kč 
          výdaje                                                                                   609.629,77  tis.  Kč 
          z toho: 
          kapitálové                                                                            181.311,98  tis.  Kč 
          běžné                                                                                  428.317,79  tis.  Kč 
          financování                                                                          52.438,49  tis.  Kč 
 
  dle příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 

 
 - plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2020   
    s hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 20.879 tis. Kč dle přílohy č. 7     
 
11. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti 
      městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2021 v období rozpočtového provizoria 
      finančního hospodaření MČ Praha 14 na rok 2021 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta pan Zajac proto přistoupil ke hlasování. 

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

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 40/ZMČ/2021 
 
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 2021                    

dle přílohy č. 1, 2 a 3 
         
  příjmy                                                                               81.733,60 tis.  Kč 
          výdaje                                                                                   79.907,26 tis.  Kč 
          z toho: 
          kapitálové                                                                             19.958,27 tis.  Kč 
          běžné                                                                                   59.948,99 tis.  Kč 
          financování                                                                           -1.826,34  tis.  Kč 
 
 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí               

roku 2021 se ziskem před zdaněním ve výši 8.928 tis. Kč dle přílohy č. 4      
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12. Návrh – II. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta pan Zajac proto přistoupil ke hlasování. 

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

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 41/ZMČ/2021 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

 
 3., 4. a 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 - dle přílohy      
 
13. Návrh vyjádření MČ Praha 14 k záměru „společný areál na zpracování dřeva 
       z produkce Lesů hlavního města Prahy a kompostárny zeleného bioodpadu“ 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupila 
členka zastupitelstva paní Tománková, která vznesla dotaz ohledně řešení problematiky 
kompostárny. Člen zastupitelstva pan Kutmon upozornil, že ODS od roku 2019 bojuje proti 
tomuto projektu a dále informoval členy zastupitelstva o přípravě článku do časopisu 
Čtrnáctka. Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta pan Zajac přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování: 
 
pro:                                  18 
proti:                                 0 
zdržel se:                           0 
nepřítomni:                      13 
Tento návrh byl přijat. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 42/ZMČ/2021 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

výsledek zjišťovacího řízení EIA a stanovisko ČIŽP, které je uvedeno v rozhodnutí – 
Závěr zjišťovacího řízení 
 

II. k o n s t a t u j e 
 

že v zjišťovacím řízení EIA nebyly vzaty v potaz připomínky MČ Praha 14 - usn.                            
č. 203/RMČ/2021 ze dne 19. 4. 2021 
 

III. n e s o u h l a s í 
 

s umístěním záměru „společný areál zpracování dřeva z produkce Lesů hlavního města 
Prahy a kompostárny zeleného bioodpadu“ (dále jen Záměr) na pozemek parc. č. 2668/1 
kat. území Kyje  
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IV. p o ž a d u j e 
 

s ohledem na stanovisko ČIŽP zajistit umístění Záměru do jiné lokality, aby bylo 
vyloučeno riziko negativních vlivů obou areálů na obytnou část Jahodnice - navýšení 
dopravy, prašnost z pojezdů a manipulace na volných plochách a obtěžování okolí 
zápachem 

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

sdělit vyjádření MČ Praha 14  k umístění Záměru odboru ochrany prostředí MHMP 
T: 30. 6. 2021 

        
14. Návrh na schválení úplatného převodu bytových jednotek v SVJ oprávněným 
       nájemcům, na schválení pravidel doprivatizace a vzorové kupní smlouvy 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo nevystoupil, 
proto starosta pan Zajac přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování: 
 
pro:                                  16 
proti:                                 0 
zdržel se:                           2 
nepřítomni:                      13 
Tento návrh byl přijat. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 43/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. pravidla „doprivatizace“ bytů ve svěřené správě městské části Praha 14 dle přílohy          

č. 1 - pouze v tiskové podobě 
 
 2. převod bytových jednotek do vlastnictví oprávněných nájemců dle soupisu bytových 

jednotek určených k úplatnému převodu uvedeného v příloze č. 2 – pouze v tiskové 
podobě, a to za kupní cenu stanovenou podle znaleckého posudku č. 1227/21 ze dne 
23. 2. 2021 a dodatku č. 1 k tomuto posudku ze dne 21. 3. 2021 a podle znaleckého 
posudku č. 1228/21 ze dne 24. 2. 2021, vyhotovených Ing. Františkem Šípem, 
znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí 

 
 3. udělení souhlasu ke zřízení zástavního práva, případně ke zřízení zákazu zcizení                            

a zatížení k bytovým jednotkám uvedeným v příloze č. 2 při financování kupní ceny 
úvěrem, a to ve prospěch úvěrujícího 

 
 4. vzorovou kupní smlouvu k převodu bytových jednotek oprávněným nájemcům                     

dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě 
 
II. p o v ě ř u j e 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit všechna právní jednání uvedená ve výroku č. I. týkající se převodu bytů v SVJ 
oprávněným nájemcům                                                                                 T: 30. 9. 2021 
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15. Návrh na prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby 
       dobrovolné elektronické dle přílohy č. 1 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo nevystoupil, 
proto starosta pan Zajac přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování: 
 
pro:                                  16 
proti:                                 0 
zdržel se:                           2 
nepřítomni:                      13 
Tento návrh byl přijat. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 44/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné 

elektronické, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, a to prostřednictvím dražebníka, 
kterým je Mgr. Zuzana Sobíšková – soudní exekutor, IČ: 01385437, Bělohorská 
270/17, 169 00 Praha 6 

 
 2. návrh rámcové smlouvy o provedení dobrovolné dražby, dle přílohy č. 2 tohoto 

usnesení a uzavření smlouvy o provedení dobrovolné dražby 
 
II. p o v ě ř u j e 
 Radě městské části Praha 14 
 
 zajistit prodej bytových jednotek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení do osobního 
         vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické a všechna právní jednání uvedená ve 
         výroku č. I.                                                                                                    T: 30. 9. 2021 
 
16. Návrh na schválení dalšího postupu při spolupráci v oblasti družstevní výstavby 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo nevystoupil, 
proto starosta pan Zajac přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování: 
 
pro:                                  16 
proti:                                 0 
zdržel se:                           2 
nepřítomni:                      13 
Tento návrh byl přijat. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 45/ZMČ/2021 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

odborné právní stanovisko ze dne 29. 3. 2021, které zpracoval prof. JUDr. Martin 
Kopecký, CSc., a které je uvedeno v příloze č. 1 -  pouze v tiskové podobě 
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II. s c h v a l u j e 
 
 1. zahájení přípravy a samotné vypracování stanov bytového družstva, ve kterém bude 

městská část Praha 14 zakládajícím členem spolu s dalšími zakládajícími členy, 
kterými budou společnost Landia Management s.r.o., IČO: 28510020, se sídlem               
Praha 6, Evropská 810/136 a společnost Ungelt Services a.s., IČO: 27207200,                            
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Klimentská 1246/1, PSČ 110 00, a které budou 
reflektovat závazek městské části Praha 14 vložit do družstva nepeněžitý vklad, 
kterým jsou pozemky parcelní č. 84/2, 84/3, 85/1, 85/2, v k. ú. Kyje a závazek 
dalších členů  k výstavbě a financování bytového domu 

 2. zadání znaleckého posudku k ocenění nepeněžitého vkladu, kterým mají být 
pozemky uvedené v bodě č. 1 

 3. zahájení přípravy a samotné vypracování podmínek spolupráce mezi městskou částí 
Praha 14 a společností Landia Management s.r.o. a společností Ungelt Services a.s.  
při realizaci předmětné družstevní výstavby 

 4. zahájení přípravy a samotné vypracování podrobné finanční kalkulace předmětné 
družstevní výstavby 

 5. zahájení přípravy a samotné vypracování konečného právního stanoviska, které bude 
navazovat na odborné právní stanovisko od prof. JUDr. Martina Kopeckého, CSc.                      
ze dne 29. 3. 2021, a které bude uvažovanou družstevní výstavbu hodnotit především       
i z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek a s ohledem na problematiku 
veřejné podpory 

  
III.    p o v ě ř u j e 
         Radu městské části Praha 14     
 
 zajistit realizaci výroku č. II tohoto usnesení a veškerá další související právní jednání 

T: 30. 9. 2021 
 
17. Návrh k uzavření směnné smlouvy na pozemky parc.č. 2647/4, parc.č.69/4 a 
       parc.č. 69/5, vše k.ú. Kyje 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi vystoupila členka 
zastupitelstva paní Tománková, která se vyjádřila k nevýhodnosti směnné smlouvy a 
oznámila, že bude hlasovat proti tomuto návrhu. Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta 
pan Zajac přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování: 
 
pro:                                  16 
proti:                                 1 
zdržel se:                           1 
nepřítomni:                      13 
Tento návrh byl přijat. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 46/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 

návrh na uzavření směnné smlouvy o směně pozemku parc. č. 2647/4, k. ú. Kyje                         
ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 za pozemky parc. č. 69/4 a parc. č. 69/5,                      
k. ú. Kyje, ve vlastnictví pana Václava Kočího, s finančním vyrovnáním ve výši 
7.766.773 Kč, dle přílohy č. 5 
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II. u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14 
 

zajistit uzavření směnné smlouvy o směně pozemku parc. č. 2647/4, k. ú. Kyje ve 
svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 za pozemky parc. č. 69/4 a parc. č. 69/5, k. ú. 
Kyje ve vlastnictví pana Václava Kočího, s finančním vyrovnáním dle bodu č. I. 

T: 31. 8. 2021 
 
18. Návrh k podání žádosti o svěření pozemků parc.č. 333/1 a parc.č. 232/226, oba v k.ú. 
      Černý Most 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo nevystoupil, 
proto starosta pan Zajac přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování: 
 
pro:                                  16 
proti:                                 0 
zdržel se:                           2 
nepřítomni:                      13 
Tento návrh byl přijat. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 47/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 

nabytí pozemků parc. č. 333/1 a parc. č. 232/226, oba v 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. 333/1 a parc. č. 
232/226  oba v k. ú. Černý Most do svěřené správy MČ Praha 14              T: 30. 8. 2021 

 
19. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc.č. 
       566/104,  parc.č. 566/105, parc.č. 566/106, katastrální území Hloubětín 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 pan Jiří Zajac. V diskusi nikdo nevystoupil, 
proto starosta pan Zajac přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování: 
 
pro:                                  16 
proti:                                 0 
zdržel se:                           2 
nepřítomni:                      13 
Tento návrh byl přijat. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 48/ZMČ/2021 
 
I. s c h v a l u j e 
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 566/104, 
parc. č. 566/105, parc. č. 566/106 zapsané jako ostatní plocha, k. ú. Hloubětín,                                       
se Společenstvím vlastníků Kardašovská 773, 774, 775 a 776, IČO: 06325734,                               
dle přílohy č. 5 
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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. 566/104, 
parc. č. 566/105, parc. č. 566/106, vše zapsané jako ostatní plocha, k. ú. Hloubětín,                           
se Společenstvím vlastníků Kardašovská 773, 774, 775 a 776, Praha 14 

T: 1. 11. 2021 
19a.  Návrh k pověření člena/členky zastupitelstva pro evropské záležitosti 
Materiál uvedl místostarosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra. V diskusi vystoupil 
člen zastupitelstva pan Verner, který byl navržen k pověření a seznámil členy zastupitelstva 
s dalšími informacemi, které se týkaly předloženého návrhu. Poté již v diskusi nikdo  
nevystoupil, starosta pan Zajac přistoupil ke hlasování. 
 
Hlasování: 
 
pro:                                  18 
proti:                                 0 
zdržel se:                           0 
nepřítomni:                      13 
Tento návrh byl přijat. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 49/ZMČ/2021 
 
I. p o v ě ř u j e 
 

zastupitele p. Jaroslava Vernera evropskými záležitostmi, a to zejména ve smyslu                        
zapojení se jménem MČ Praha 14 do evropské sítě regionálních a místních zastupitelů           
a zapojení se do Konference o budoucnosti Evropy 

 
II. u k l á d á 
 Jaroslavu Vernerovi, pověřenému zastupiteli pro evropské záležitosti 
 

1. zapojit se jménem MČ Praha 14 do evropské sítě regionálních a místních zastupitelů 
 
2. zapojit se do Konference o budoucnosti Evropy                                 T: 31. 8. 2021 
 

 
21. Závěr - starosta pan Jiří Zajac ukončil zasedání zastupitelstva městské části Praha 14 v  
                    10. 50  hod.  

 
Ověřovatelé:  
 
Daniel Nádvorník                           ………………………………. 
                         
Bc. Martin Straka                            ………………………………. 
 
Soňa Tománková                             ………………………………… 
 
 
 

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


