
Městská část Praha 14

Zápis

z 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dne 23. 6. 2022

Přítomni: 30 - dle prezenční listiny 

Omluveni: Michal Bros

Hosté: Ing. Miroslav Jungwirth, MVDr. Martin Pangrác, p. Pilip

Starosta pan Jiří Zajac zahájil v 15. 00 hod 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, na kterém 
přivítal:

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

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, dle prezence je přítomna nadpoloviční většina 
členů, takže zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Dále starosta pan Zajac oznámil členům zastupitelstva, že zápis z 15. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli 
ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře úřadu.
Poté starosta pan Zajac požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání. 

Navrženi byli: Mgr. Irena Kolmanová, Bc. Martin Straka

Následně byli členové zastupitelstva opětovně seznámeni s novým hlasovacím systémem a poté hlasovali o 
navržených ověřovatelích.

Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Ověřovatelé zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.

Starosta pan Zajac dále informoval členy zastupitelstva o rezignaci Ing. Novotného na funkci uvolněného 
člena rady ke dni 22. 6. 2022.

Zahájení, volba návrhového a volebního výboru
Starosta pan Zajac vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhového a volebního výboru. 
Tajemníkem návrhového a volebního výboru navrhl pana Mgr. Pavla Baláže, vedoucího Kanceláře úřadu.

Navrženi byli: Ing. Veronika Bušová, MBA, Bc. Petr Vítů, Jaroslav Vemer
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 1
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Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni.
Starosta pan Zajac poté požádal členy návrhového a volebního výboru, aby si zvolili ze svého středu 
předsedu. Předsedkyní návrhového a volebního výboru byla zvolena Ing. Veronika Bušová.
Dále starosta pan Zajac představil návrh programu 16. zasedání.

1. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek pare. č. 126/1, k. ú. Kyje

2. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek pare. č. 125, k. ú. Kyje

3. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek pare. č. 2653/84, k. ú. Kyje

4. Návrh na uzavření kupní smlouvy na část pozemku pare. č. 1795/1, k. ú. Hloubětín

5. Návrh udělení souhlasu se zatížením podílu v BD Broumarská

6. Návrh - výběr variant provedení výstavby BD Broumarská

7. Návrh - Závěrečný účet městské části Praha 14

8. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 
za 1. čtvrtletí roku 2022

9. Návrh - 1. změna rozpočtu MČ Praha 14

10. Návrh na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022

11. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

12. Návrh ke stanovení počtu členů zastupitelstva a k možnosti vytvoření volebních obvodů pro volby do 
Zastupitelstva městské části Praha 14, konané ve dnech 23. a 24. 9. 2022

13. Návrh na plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

14. Návrh ke změně obsazení kontrolního výboru zastupitelstva

15. Návrh k informaci o finančním vypořádání dotací v programech „Jednoletá podpora sociálních a 
návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14“ a „Víceletá 
podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách44 poskytnutých v roce 2021 z rozpočtu městské části Praha 14

16. Návrh k informaci o finančním vypořádání dotací v rámci Dotačního programu pro podporu kultury, 
sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2021 a individuální dotace poskytnuté v roce 
2021 z rozpočtu městské části Praha 14

17. Návrh k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2022 „Víceletá podpora realizace 
sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 - 
2022, 2. KOLO /dofínancování služeb/44

18. Návrh k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2023 v oblasti „Podpora 
pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“

19. Návrh na poskytnutí daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9

20. Návrh k projednání a schválení darovací smlouvy na nábytek, elektrospotřebiče, kompenzační pomůcky

21. Návrh ke Zprávě o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2021
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22. Návrh k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobková 766, 
IČO: 70884501 a dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 
968, IČO: 70884480

23. Návrh k dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - 
Hloubětín, Hloubětínská 700, IČO: 49625128

24. Návrh vyjádření městské části Praha 14 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)

25. Návrh žádosti na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000399/2021 o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci městské části Praha 14

26. Návrh k podání žádosti o odnětí mostu mezi ulicemi Za Rokvtkou a Hodějovská k. ú. Kyje, ze svěřené 
správy nemovitostí MČ Praha 14

27. Návrh k podání žádosti o svěření torza "černého mostu", k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí 
MČ Praha 14

28. Návrh k podání žádosti o odnětí pozemků pare. č. 1072/273, 1072/275, 1072/276, 1072/282, k. ú. 
Hloubětín ze svěřené správy městské části Praha 14

29. Návrh k revokaci usnesení č. 46/ZMČ/2021 ze dne 24. 6. 2021 k uzavření směnné smlouvy na pozemky 
pare. č. 2647/4, pare. č. 69/4 a pare. č. 69/5, vše k. ú. Kyje

30. Návrh k uzavření Dodatku č.l ke kupní smlouvě Č. 0278/2021/OSM/1010

31. Návrh k podání žádosti o svěření pozemku pare. č. 566/79, k. ú. Hloubětín, do svěřené správy 
nemovitostí MČ Praha 14

32. Návrh k uzavření směnné smlouvy se společností Kamenoservis Praha s.r.o.

33. Návrh na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné 
elektronické

34. Návrh ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2021 a k Plánu kontrolní 
činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2022

35. Návrhy, připomínky

V diskusi poté vystoupil člen zastupitelstva pan Vemer, který vznesl dotaz týkající se přítomnosti 
přísedících Obvodního soudu na tomto zasedání. Na tento dotaz následně reagovala tajemnice ÚMČ Prahy 
14 Mgr. Koplíková, která vysvětlila, proč přísedící nejsou přítomni - funkci již vykonávali, jsou opětovně 
navrženi. Člen zastupitelstva pan Verner poté dále navrhl, aby interpelace zastupitelů byly zařazeny za 
příspěvky občanů. Vzhledem k tomu, že byly upraveny zásady k pronájmu bytů, jako další body navrhl pan 
Verner projednat změny v bytové politice a nakládání s bytovým fondem a dále navrhl zařadit na program 
zasedání projekt Klánovícká.

Starosta pan Zajac následně navrhl úpravu programu - bod č. 32 zařadit jako bod č. 1
bod č. 1 zařadit jako bod č. la 
bod č. 33 zařadit jako bod 4a
bod č. 14 zařadit na konec programu před bod č. 34 
- Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 14

Dále v diskusi k programu vystoupil člen rady Ing. Med, který za klub ANO 2011 přednesl návrh na 
zařazení nového bodu č. 1 - zvolení nového neuvolněného a nového uvolněného člena rady.
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Členka zastupitelstva paní Tománková poté navrhla, aby bod 14 v programu byl nově zařazen jako bod č. 
6a.
Člen zastupitelstva Mgr. Vondra dále přednesl návrh na zařazení dalších bodů do programu a to: 

projekt biotop - zařadit jako bod 4b
zajištění dostatečných kapacit ZŠ a příprava ZŠ Jahodnice - zařadit jako bod 21 
posílení bezpečnosti a zajištění pořádku na Černém Mostě - zařadit jako bod 21a 
projekt Klánovická (souhlas s návrhem pana Vemera)

Člen zastupitelstva Ing. Novotný dále požádal o zařazení materiálu „na přijetí Zásad pro koordinaci a 
projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení 
mezi hl. m. Prahou, TSK a městskými částmi44 jako bod 1 la.

Člen zastupitelstva Ing. Hukal poté vznesl dotaz ohledně přenosu zasedání zastupitelstva.
Starosta pan Zajac na tento dotaz následně reagoval ujištěním, že nenavrhne přerušení záznamu přenosu a 
dále přistoupil ke hlasování o jednotlivých navrhovaných úpravách v předloženém programu.

Hlasování o návrhu Ing. Novotného - zařazení bodu 11a
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 1
Tento návrh byl schválen.

Hlasování o návrhu Mgr. Vondry - zařazení bodu 21a
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 12
nehlasoval: 5
Tento návrh nebyl schválen.

Hlasování o návrhu Mgr. Vondry - zařazení bodu 21
pro: 14
proti: 0
zdržel se: 13
nehlasoval: 3
Tento návrh nebyl schválen.

Hlasování o návrhu Mgr. Vondry - zařazení bodu 4b
pro: 9
proti: 6
zdržel se: 13
nehlasoval: 2
Tento návrh nebyl schválen.

Hlasování o 
pro: 
proti: 
zdržel se:

návrhu paní Tománkové - zařazení bodu 6a 
12 
0 
11
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nehlasoval: 7
Tento návrh nebyl schválen.

Hlasování o návrhu Ing. Méda - zařazení bodu 1
pro: 18
proti: 0
zdržel se: 10
nehlasoval: 2
Tento návrh byl schválen.

Hlasování o návrhu pana Zajace - zařazení bodu la
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 8
nehlasoval: 2
Tento návrh byl schválen.

Hlasování o návrhu pana Zajace - zařazení bodu 4a
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 10
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Hlasování o návrhu pana Zajace - zařazení bodu 33
pro: 17
proti: 9
zdržel se: 3
nehlasoval: 1
Tento návrh byl schválen.

Hlasování o návrhu pana Vernera - zařazení bodu 12b projekt Klánovická
pro: 13
proti: 4
zdržel se: 7
nehlasoval: 6
Tento návrh nebyl schválen.

Hlasování o návrhu pana Vernera - zařazení bodu 12a nakládání s bytovým fondem
pro: 14
proti: 0
zdržel se: 12
nehlasoval: 4
Tento návrh nebyl schválen.

Hlasování o návrhu pana Vernera - zařazení bodu interpelace zastupitelů za příspěvky občanů 
pro: 22
proti: 1
zdržel se: 0
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nehlasoval: 7
Tento návrh byl schválen.

Dále vystoupil člen zastupitelstva Ing. Liška s návrhem, aby původní bod 1 byl zařazen jako bod lb.

Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Poté dal starosta pan Zajac hlasovat o upraveném návrhu programu.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 5
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 17/ZMČ/2022

na program 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
1. program 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

1. Návrh na volbu nového člena Rady městské části Praha 14
Návrh přednesl člen zastupitelstva Ing. Med. Mí sto staro stká Mgr. Sevčíková poté navrhla, aby Bc. Subrt 
vykonával funkci neuvolněného radního a na funkci uvolněného radního navrhla Ing. Méda. V diskusi poté 
vystoupil člen zastupitelstva Ing. Hukal, který poděkoval Ing. Novotnému za jeho dosavadní činnost. Členka 
zastupitelstva paní Tománková také poděkovala Ing. Novotnému a dále vznesla dotaz, zda Ing. Med bude i 
nadále vykonávat funkci předsedy dozorčí rady SMP-14, a.s. Dotaz následně zodpověděl Ing. Med - i 
nadále bude funkci vykonávat, ale bez nároku na mzdu. Člen zastupitelstva pan Vemer také poděkoval za 
činnost Ing. Novotného a dále vznesl dotaz ohledně samotné dovolby radních vzhledem k termínu 
podzimních voleb. Na tento dotaz reagoval starosta pan Zajac, který vysvětlil potřebu dovolení radních a 
dále informoval členy zastupitelstva o gesčních změnách.
Člen zastupitelstva Ing. Novotný poté poděkoval všem členům zastupitelstva za spolupráci.
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Člen zastupitelstva MUDr. Kaufman následně navrhnul, aby dovol ba navržených radních byla rozdělena a 
proběhla formou tajného hlasování.
O tomto návrhu dal starosta pan Zajac hlasovat.
Hlasování:
pro: 4
proti: 5
zdržel se: 16
nehlasoval: 5
Tento návrh nebyl schválen.

Na podnět člena zastupitelstva pana Vernera další hlasování řídila předsedkyně návrhového a volebního 
výboru Ing. Bušová.

Hlasování o změně neuvolněné funkce člena rady Ing. Méda na uvolněnou:
pro: 16
proti: 0
zdržel se: 14
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Hlasování o volbě Bc. Šubrta jako neuvolněného člena RMČ Prahy 14:
pro: 16
proti: 0
zdržel se: 14
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 018/ZMČ/2022

na volbu nového člena Rady městské části Praha 14

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí
I. rezignaci Ing. Tomáše Novotného na funkci člena Rady městské části Praha 14 ke dni 22. 6. 2022
II. souhlasí
1. se změnou neuvolněné funkce člena Rady městské části Praha 14 Ing. Karla Méda na uvolněnou
III. volí
1. Bc. Miroslava Šubrta členem Rady městské části Praha 14 - neuvolněná funkce
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la. Návrh na uzavření směnné smlouvy se společností Kamenoservis Praha s.r.o.
Materiál uvedl starosta pan Zajac. V diskusi ke směně pozemků se následně vyjádřil člen zastupitelstva Ing. 
Hukal, kdy pozemky za Rokytkou by dle jeho názoru měly sloužit pro jiné účely. Dále zmínil majetkoprávní 
vypořádání a stanovisko majetkové komise. Člen zastupitelstva pan Vemer také poukázal na stanovisko 
majetkové komise a dále na chybu v předloženém návrhu usnesení. Člen zastupitelstva Mgr. Vondra se také 
vyjádřil k předložené směně a oznámil, že tento materiál nepodpoří. Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, 
starosta pan Zajac přistoupil ke hlasování.
Hlasování:
pro: 16
proti: 3
zdržel se: 10
nehlasoval: 1
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 019/ZMČ/2022

na uzavření směnné smlouvy se společností Kamenoservis Praha s.r.o.

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
I. uzavření směnné smlouvy se společností Kamenoservis Praha s. r. o., pozemek pare. č. 124, k. ú. Kyje ve 

svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 za část pozemku pare. č. 2647/1, k.ú. Kyje ve vlastnictví 
společnosti Kamenoservis Praha s.r.o., bez doplatku, dle návrhu smlouvy, viz příloha č. 7

II. ukládá
1. zajistit uzavření směnné smlouvy se společností Kamenoservis Praha s. r. o., IČO 08335222, pozemek 

pare. č. 124, k. ú. Kyje ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 za část pozemku pare. č. 2647/1, k.ú. 
Kyje ve vlastnictví společnosti Kamenoservis Praha s.r.o., bez doplatku, dle bodu I.

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta 
Termín plnění: 14. 9. 2022

lb. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek pare, č. 126/1, k. ú. Kyje
Materiál uvedl starosta pan Zajac. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Vemer, který poukázal na 
stanovisko majetkové komise a dále na stanovení ceny za pronájem. Člen zastupitelstva Mgr. Vondra zmínil 
následně studii k lokalitě Broumarská. Starosta pan Zajac poté poukázal na to, že pozemky v této oblasti 
jsou pro městskou část nevyužitelné, nacházejí se v záplavové oblasti a dále se vyjádřil k dotazu člena 
zastupitelstva Ing. Hukala ohledně rekonstrukce ulice Za Rokytkou. Člen zastupitelstva pan Mašek 
informoval členy zastupitelstva o přípravě petice ktéto problematice a dále vystoupil člen zastupitelstva 
MUDr. Kaufman, který se vyslovil zásadně proti rozprodávání majetku a zeleně městské části.
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Dále členové zastupitelstva diskutovali o rozvoji zmíněného území a po ukončení diskuse hlasovali o 
předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 16
proti: 8
zdržel se: 5
nehlasoval: 1
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 020/ZMČ/2022

na uzavření kupní smlouvy na pozemek pare. ě. 126/1, k. ú. Kyje

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
I. uzavření kupní smlouvy na pozemek pare. č. 126/1, k. ú. Kyje za cenu dle znaleckého posudku ve výši 

373 000,- Kč, dle přílohy č. 6
II. ukládá
1. zajistit uzavření kupní smlouvy na pozemek pare. č. 126/1, k. ú. Kyje, dle bodu I.

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta 
Termín plnění: 31.8. 2022

2. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek pare, c. 125, k. ú. Kyje
V diskusi vystoupil člen zastupitelstva MUDr. Kaufman, který vznesl dotaz ohledně prodeje pozemků. 
Starosta pan Zajac poté dotaz zodpověděl - pokud jsou pozemky přítěží pro městskou část, budou tyto 
pozemky prodány. Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta pan Zajac přistoupil ke hlasování.
Hlasování:
pro: 16
proti: 8
zdržel se: 6
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Městská ěást Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022
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Číslo usnesení: 021/ZMČ/2022

na uzavření kupní smlouvy na pozemek pare. č. 125, k. ú. Kyje

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
I. návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemek pare. č. 125, k. ú. Kyje za cenu dle znaleckého posudku ve 

výši 340 000,- Kč, dle přílohy č. 5
II. ukládá
1. zajistit uzavření kupní smlouvy na pozemek pare. Č. 125, k. ú. Kyje, dle bodu I.

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta 
Termín plnění: 28. 9. 2022

3. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek pare, č. 2653/84, k. ú. Kyje
Materiál uvedl starosta pan Zajac. Na dotazy členů zastupitelstva pana Vernera a Ing. Hukala týkající se 
výše zmíněného pozemku reagoval vedoucí OSM pan Havránek, který doplnil požadované informace 
ohledně odkupu pozemku v souvislosti s výstavbou cyklostezky. Poté starosta pan Zajac přistoupil ke
hlasování.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 2
nehlasoval: 2
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 022/ZMČ/2022

na uzavření kupní smlouvy na pozemek pare. č. 2653/84, k. ú. Kyje

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
I. uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku pare. č. 2653/84, k. ú. Kyje za cenu dle znaleckého posudku 

ve výši 1 606 404,- Kč, dle přílohy č. 4
II. ukládá
1. zajistit uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku pare. č. 2653/84, k. ú. Kyje 

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

16. ZM, dne 23.06.2022
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Termín plnění: 22. 9. 2022

4. Návrh na uzavření kupní smlouvy na část pozemku pare, č. 1795/1, k. ú. Hloubětín
Materiál uvedl starosta pan Zajac. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Hukal, který vznesl dotaz 
týkající se využití finančních prostředků z dotací. Na dotaz následně reagoval starosta pan Zajac - finanční 
prostředky z dotací určených na cyklostezky budou využity. Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta 
pan Zajac přistoupil ke hlasování.
Hlasování:
pro: 30
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 023/ZMČ/2022

na uzavření kupní smlouvy na část pozemku pare. č. 1795/1, katastrální území Hloubětín

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
1. uzavření kupní smlouvy na část pozemku pare. č. 1795/1, zapsané jako ovocný sad, katastrální území 

Hloubětín, mezi městskou částí Praha 14 a vlastníky podílů Ing. Lenka Černá - id. 1/2, Mgr. Milena 
Edelmannová - id. 1/4, Jan Braunstein - id. 1/4 - dle přílohy č. 4

II. ukládá
1. zajistit uzavření kupní smlouvy na část pozemku pare. Č. 1795/1, zapsané jako ovocný sad, katastrální 

území Hloubětín, mezi městskou částí Praha 14 a vlastníky podílů Ing. Lenka Černá - id. 1/2, Mgr. 
Milena Edelmannová - id. 1/4, Jan Braunstein - id. 1/4 - dle přílohy č. 4

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta 
Termín plnění: 31. 10. 2022

4a. Návrh na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné
elektronické

Materiál uvedl starosta pan Zajac. V diskusi vystoupili členové zastupitelstva pan Vemer, Mgr. Vondra a 
paní Tománková, kteří vznesli dotazy ohledně bytové politiky a prodeje bytových jednotek. Na tyto dotazy 
následně reagoval starosta pan Zajac - jedná se o dlouhodobější záležitost, kdy již v uvedených objektech 
dražba uvolněných bytů proběhla a v současné době se v těchto objektech nachází několik dalších 
uvolněných bytových jednotek. Průběžně jsou žadatelé o byt řešeni a posuzováni dle platných zásad; 
finanční prostředky z prodeje budou využity na výstavbu nových bytů. Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, 
členové zastupitelstva byli vyzváni ke hlasování.
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Hlasování:
pro: 16
proti: 0
zdržel se: 14
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 024/ZMČ/2022

na prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické dle
přílohy č. 1

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
I. prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické, dle přílohy 

č.l tohoto usnesení, a to prostřednictvím dražebníka, kterým je Mgr. Zuzana Grosamová -soudní 
exekutor, IČ: 01385437, Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6

II. pověřuje
1. Radu 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

Po schválení tohoto usnesení následovalo vystoupení občanů.

Ing. Miroslav Jungwirth - vznesl dotaz týkající se centrálního parku na Černém Mostě. Dotaz následně 
zodpověděl starosta pan Zajac a vedoucí Ol pan Brych - v současné době probíhá projektová příprava a 
hledá se řešení ohledně územního systému ekologických prvků.
Dále Ing. Jungwirth vznesl dotaz ohledně lávky a řešení bezbariérovosti zastávky na Rajské zahradě. Dotaz 
poté zodpověděl člen zastupitelstva Ing. Novotný - zastávku staví SŽDC a lávka je v majetku MHMP, 
stavby by měly být dokončeny v prosinci tohoto roku, nicméně stavba lávky je posunuta až do roku 2023. 
Ing. Jungwirth se ve svém příspěvku poté zabýval aktuálním počtem členů KV ZMČ. K této problematice se 
vyjádřili předseda KV ZMČ Ing. Adámek, Mgr. Vondra, pan Vemer, pan Mašek, paní Tománková a pan 
Kutmon, který vyzval tajemnici ÚMČ Prahy 14 Mgr. Koplíkovou, aby členy zastupitelstva seznámila s tím, 
co je v gesci KV ZMČ. Mgr. Koplíková poté poskytla členům zastupitelstva tuto informaci a dále oznámila, 
že ÚMČ Praha 14 obdržel z MHMP vyjádření k aktuálnímu počtu členů KV ZMČ. Člen zastupitelstva pan 
Verner poté požádal o zaslání této zprávy a dále navrhl, aby bylo umožněno vystoupit občanům do 
vyčerpání jejich příspěvků. O tomto návrhu dal starosta pan Zajac hlasovat.
Hlasování:
pro: 12
proti: 1
zdržel se: 4
nehlasoval: 12
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Tento návrh nebyl schválen.

Starosta pan Zajac tedy přednesl protinávrh - umožnit vystoupení občanů do 18.00 hod a o tomto 
protinávrhu dal poté hlasovat.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Poté Ing. Jungwirth pokračoval ve svém příspěvku k obsazenosti KV ZMC. Do diskuse se opět zapojili 
někteří členové zastupitelstva, kteří diskutovali o počtech členů z řad koalice a opozice. Vzhledem k tomu, 
že tato diskuse pokračovala nad rámec časového limitu, dal starosta pan Zajac hlasovat o prodloužení 
vystoupení občanů do 19. OOhod.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 2
nehlasoval: 3
Tento návrh byl schválen.

Dále následovalo vystoupení MVDr. Martina Pangráce, který ve svém příspěvku vznesl dotaz na odvolání 
člena zastupitelstva pana Vemera z KV ZMC. K tomuto odvolání se poté vyjádřili členové zastupitelstva 
Mgr. Tomášek, starosta pan Zajac, pan Kutmon, Mgr. Kolmanová, Ing. Hukal a paní Tománková.
MVDr. Pangrác dále požádal o další informace k projektu Klánovická. Starosta pan Zajac poté shrnul postoj 
majetkové komise hl. m. Prahy, informoval o jednání rady hl. m. Prahy, splněných připomínkách a dále 
citoval ze zprávy, doporučení a právního posudku.
MVDr. Pangrác následně vyzval členy zastupitelstva k revokaci usnesení z březnového zasedání 
zastupitelstva a k odložení materiálu po veřejném projednání.
Člen zastupitelstva Mgr. Vondra na tento návrh reagoval, zmínil dlouhodobou vizi a strategii městské části. 
Dále upozornil, že je rozprodáván majetek městské části a vzhledem k tomu, že je platná kupní smlouva, 
nelze již toto usnesení revokovat.
Starosta pan Zajac na tento příspěvek reagoval upozorněním, že se nejedná o prodej, ale o výměnu 
pozemků. Dále se k této problematice vyjádřili další členové zastupitelstva a poté vystoupil pan Pilip, který 
členy zastupitelstva informoval o vzniku petice, která bude v nejbližších dnech předána na UMČ Praha 14. 
Vzhledem k tomu, že vystoupení občanů bylo opět nad rámec časového limitu, dal starosta pan Zajac 
hlasovat o prodloužení interpelací maximálně do 20. 00 hod a potom bude přistoupeno k projednávání 
jednotlivých bodů programu
Hlasování:
pro: 17
proti: 5
zdržel se: 7
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Mgr. Radek Vondra - vznesl dotaz k projektu biotop, vzhledem k tomu, že od prosince 2021 má městská 
část povolení, je vysoutěžený administrátor a na projekt byly odsouhlaseny dotace. Na dotaz reagovala 
místostarostka Mgr. Ševčíková, která informovala o zasedání strategického týmu, investičních projektech na 
rok 2022 a stanovených prioritách především na MS a ZS. Dále zmínila nové dotační období, kdy budou

Stránka 13 z 49
16. ZM, dne 23.06.2022



hledány další zdroje. Projet biotopu nebyl zařazen do strategických projektů a je v zásobníku. Další 
informace ohledně ZŠ na Hutích a Jahodnici doplnil starosta pan Zajac. Zmínil uzavření memoranda a 
probíhající jednání s MHMP.
Členka zastupitelstva paní Tománková následně požádala, aby změny v obsazení KV ZMČ byly projednány 
po ukončení interpelací. O tomto návrhu dal starosta pan Zajac hlasovat.
Hlasování:
pro: 15
proti: 0
zdržel se: 2
nehlasoval: 12
Tento návrh nebyl schválen.

Dále paní Tománková poukázala na to, že jako členka hodnotících komisí je zvána na tato jednání 
v pracovní dny a pracovní dobu a upozornila, že materiály předložené na zasedání ZMČ nebyly projednány 
v majetkové komisi. K těmto podnětům se poté vyjádřil starosta pan Zajac, vedoucí Ol pan Brych, 
místostarostka PhDr. Jelenová a tajemnice UMČ Prahy 14 Mgr. Koplíková.
Členka zastupitelstva paní Tománková poté vznesla dotazy týkající se projektu Černý Most - střed, 
působení člena zastupitelstva pana Maška v dozorčí radě, návrhu kontribucí a úspor po rekonstrukci budov 
radnice Prahy 14.
Na tyto dotazy následně reagoval starosta pan Zajac - k projektu Černý Most střed dosud nepřišlo žádné 
oficiální stanovisko. Pan Mašek poté informoval o tom, že dokončuje rozpracované projekty v rámci SMP- 
14, a.s. a Polikliniky Parník. Ohledně kontribucí se dále vyjádřil starosta pan Zajac- 3 měsíce před koncem 
volebního období ZMČ Prahy 14 nebude žádné uzavírat, chystají se pouze podklady pro novou koalici. 
Starosta pan Zajac se také vyjádřil k úspoře po rekonstrukci budov radnice spolu s vedoucím Ol panem 
Brychem - zatím pouze dílčí vyhodnocování, celkově budou úspory zohledněny až v lednu za uplynulý rok.

Mgr. Irena Kolmanová - vznesla tyto dotazy:
TV Hloubětín - etapy. Na tento dotaz odpoví písemně místostarostka Mgr. Sevčíková.
nový park u CČM+ náklady na údržbu. Dotaz zodpověděl starosta pan Zajac- je to dar CČM, městská
část bude znát cenu za údržbu až po vzniku tohoto projektu.

- zvýšení bezpečnosti na Černém Mostě. Na tento dotaz reagoval radní pan Kouklík a místostarosta 
pan Krátký - spolupráce s MP, spolupráce se společností CENTRA, instalace kamerového systému, 
dohoda městské části s dalšími neziskovými organizacemi, využití terénních pracovníků.

- konání zastupitelského klubu v H55 - vyjádřila se místostarostka PhDr. Jelenová - kulturní centra 
spadají do gesce kultury a měla by být apolitická. Je možné využití zasedací místnosti na UMČ Praha 
14. Člen zastupitelstva Mgr. Vondra následně vznesl podnět, aby k této problematice přijala usnesení 
Rada městské Části Praha 14.

Dále starosta pan Zajac přistoupil k projednávání jednotlivých bodů programu.

5. Návrh udělení souhlasu se zatížením podílu v BD Broumarská
Materiál uvedl starosta pan Zajac. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva MUDr. Kaufman, který upozornil 
na věcné chyby v uvedených datech. Dále vystoupil člen zastupitelstva Mgr. Vondra s připomínkami 
ohledně vedení družstva, zatížení prostředí a vhodně zvolené zástavby. Informoval, že tento materiál v rámci 
hlasování nepodpoří. Člen zastupitelstva pan Vemer dále upozornil, že opozice nebude přebírat 
zodpovědnost za tento projekt a také jej nepodpoří. Po ukončení diskuse starosta pan Zajac přistoupil ke 
hlasování.
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Hlasování:
pro: 21
proti: 1
zdržel se: 7
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 025/ZMČ/2022

na udělení souhlasu se zatížením podílu v Bytovém družstvu Broumarská

Zastupitelstvo městské části

I. souhlasí
I. s udělením souhlasu se zatížením podílu městské části Praha 14 v Bytovém družstvu Broumarská, IČO: 

17095786, se sídlem Metujská 907, Kyje, 198 00 Praha 9 a/nebo s poskytnutím jiného zajištění ze strany 
městské části Praha 14, vše ve prospěch financující banky projektu, který bude realizován Bytovým 
družstvem Broumarská

II. pověřuje
1. Radu městské části Praha 14 zajistit veškerá právní jednání dle výroku č. I tohoto usnesení

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta 
Termín plnění: 23. 7. 2022

6. Návrh - výběr variant provedení výstavby BD Broumarská
Materiál uvedl starosta pan Zajac. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Hukal, který poukázal na 
rozvoj území a zpracování urbanistické studie. Člen zastupitelstva Mgr. Vondra vznesl své připomínky ke 
studii. Starosta pan Zajac na tyto připomínky následně reagoval upozorněním, že vzhledem k tomu, že není 
jasné, jaký tip vlastníků chce v tomto území městská část mít, je materiál předložen s návrhem 3 variant, ze 
kterých by členové zastupitelstva měli vybrat tu nejvhodnější. Poté starosta pan Zajac přistoupil ke 
hlasování.
Hlasování o variantě č. 1:
pro: 1
proti: 4
zdržel se: 16
nehlasoval: 8
Tento návrh nebyl schválen.
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Hlasování o variantě č. 2:
pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Tento návrh nebyl schválen.

8

3
5
13

Hlasování o variantě č. 3:
pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Tento návrh byl schválen.

19
2
6
2

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 026/ZMČ/2022

na výběr variant provedení výstavby, Bytové družstvo Broumarská

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
I. variantu provedení výstavby v rámci projektu výstavby Bytového družstva Broumarská, IČO: 17095786, 

se sídlem Metujská 907, Kyje, 198 00 Praha, uvedenou v příloze č. 3
II. pověřuje
1. zajistit veškerá právní jednání dle výroku č. I tohoto usnesení

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta 
Termín plnění: 31.7. 2022

7. Návrh - Závěrečný účet městské části Praha 14
Materiál předložila místostarostka Mgr. Sevčíková. V diskusi nikdo nevystoupil, členové zastupitelstva 
hlasovali o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 
proti: 
zdržel se: 
nehlasoval:
Tento návrh byl schválen.

23
0
6
0
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USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 027/ZMČ/2022

na Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2021

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
1. celoroční hospodaření a závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření za rok 2021 s výhradou nedostatků a přijímá opatření k odstranění chyb a 
nedostatků ve formě Příkazu starosty č. 3/2022

2. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2021
příjmy 861.535,66 tis. Kč
výdaje 718.846,30 tis. Kč
z toho:
kapitálové 299.838,66 tis. Kč
běžné 419.007,64 tis. Kč
financování -142.689,36 tis. Kč
dle příloh č. 1,2, 3, 4, 5, 6, 8,9, 10, 11, 13

3. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2021 s hospodářským 
výsledkem před zdaněním ve výši 55.187 tis. Kč dle přílohy č. 7

8. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části
Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2022

Materiál předložila místostarostka Mgr. Sevčíková. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Vemer 
s připomínkami ohledně usnesení a příloh. Na tyto připomínky následně reagovala místostarostka Mgr. 
Ševčíková s doplňujícím vysvětlením. Dále v diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Hukal, který vznesl 
dotaz týkající se daru od společnosti Coca cola v souvislosti s autobusovými zastávkami na sídlišti 
Jahodnice. Upřesňující informace k dotazu posléze poskytl radní Ing. Liška. Dále již v diskusi nikdo 
nevystoupil, členové zastupitelstva hlasovali o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 21
proti: 0
zdržel se: 7
nehlasoval: 1
Tento návrh byl schválen.
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USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 028/ZMČ/2022

na plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha
14 za 1. čtvrtletí roku 2022

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí
1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2022 dle přílohy č. 1,2, 3, 4, 6

příjmy 191.228,01 tis. Kč
výdaje 105.475,71 tis. Kč
z toho:
kapitálové 10.984,61 tis. Kč
běžné 94.491,10 tis. Kč
financování -85.752,30 tis. Kč

2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2022 s 
hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 93.966 tis. Kč dle přílohy č. 5

9. Návrh - 1. změna rozpočtu MC Praha 14
Materiál předložila místostarostka Mgr. Ševčíková. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Hukal, který 
vznesl dotaz týkající se stavu parkoviště na ZŠ Bří Venclíku. Na tento dotaz následně reagoval starosta pan 
Zajac, který informoval o tom, že materiál bude předložen příslušným komisím k projednání a architekt 
Veselý zpracuje návrh. Poté členové zastupitelstva hlasovali o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdržel se: 10
nehlasoval: 2
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

16. ZM, dne 23.06.2022

Číslo usnesení: 029/ZMČ/2022 
Stránka 18 z 49



na I. změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2022

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí
1. 12., 3., a 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 - dle přílohy č. 1

10. Návrh na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022
Materiál předložila místostarostka Mgr. Sevčíková. V diskusi nikdo nevystoupil, členové zastupitelstva 
hlasovali o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 17
proti: 0
zdržel se: 12
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 030/ZMČ/2022

na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
I. 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022 dle přílohy č. 1
II. ukládá
I. zabezpečit realizaci tohoto usnesení

Zodpovídá: Mgr. Mária Sevčíková, místostarostka 
Termín plnění: 30. 6. 2022

II. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9
Materiál předložila tajemnice Úřadu městské části Praha 14 Mgr. Koplíková. V diskusi nikdo nevystoupil, 
členové zastupitelstva hlasovali o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 2
Tento návrh byl schválen.
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USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 031/ZMČ/2022

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí
1. návrh starosty městské části Praha 14 Jiřího Zajace na zvolení 6 přísedících Obvodního soudu pro Prahu

9,
2. vyjádření předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 ke kandidátům na zvolení do funkce přísedících 

tohoto soudu, dle příloh č. 1 a 2 tohoto usnesení
II. volí
1. podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, za přísedící 
Obvodního soudu pro Prahu 9 na funkční období 2022 až 2026:
Václavu Bílou, nar. 7.11.1968,
Ing. Lucii Pajákovou, nar. 12.3.1970,
Bc. Marcelu Strobichovou, nar. 20.6.1958,
Helenu Zárubovou, nar. 1.7.1961,
Ing. Vladislava Kajínka, nar. 14.3.1950,
Bc. Markétu Němečkovou, nar. 21.5.1973.

III. ukládá
1. zajistit doručení seznamu zvolených přísedících předsedkyni Obvodního soudu pro Prahu 9 a informovat 

o zvolení dotčené přísedící

Zodpovídá: Mgr. Eva Koplíková, tajemník 
Termín plnění: 30. 6. 2022

11a. Návrh na přijetí Zásad pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné
dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hlavním městem Prahou, Technickou
správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., a městskými částmi

Materiál předložil člen zastupitelstva Ing. Novotný, který zároveň členy zastupitelstva požádal spolu se 
členem zastupitelstva Ing. Hukalem o podporu tohoto materiálu. Místostarostka Mgr. Ševčíková k materiálu 
doplnila informace zjednání s TSK. V diskusi nikdo nevystoupil, starosta pan Zajac vyzval členy 
zastupitelstva ke hlasování.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 1
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.
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USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 032/ZMČ/2022

na přijetí Zásad pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní 
stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hlavním městem Prahou, Technickou správou

komunikací hl. m. Prahy, a.s., a městskými ěástmi

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí
I. usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 32/73 ze dne 16. 12. 2021 k návrhu na přijetí Zásad 

pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny 
a dopravní omezení mezi hlavním městem Prahou, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s., a 
městskými částmi.

II. schvaluje
1. Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, 

dopravní změny a dopravní omezení mezi hlavním městem Prahou, Technickou správou komunikací hl. 
m. Prahy, a. s., a městskými částmi dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

III. pověřuje
1. pro jednání ve věci dle článku II. člena Rady MČ odpovědného za oblast dopravy

T: průběžně

12. Návrh ke stanovení počtu ělenů zastupitelstva a k možnosti vytvoření volebních obvodů pro volby
do Zastupitelstva městské části Praha 14, konané ve dnech 23. a 24. 9. 2022

Materiál předložila tajemnice Úřadu městské části Praha 14 Mgr. Koplíková. V diskusi nikdo nevystoupil, 
členové zastupitelstva hlasovali o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022
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Číslo usnesení: 033/ZMČ/2022

na stanovení počtu členů zastupitelstva a k možnosti vytvoření volebních obvodů pro volby do 
Zastupitelstva městské části Praha 14, konané ve dnech 23. a 24. 9. 2022

Zastupitelstvo městské části

I. stanoví
I. podle § 88 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, pro volby do 

Zastupitelstva městské části Praha 14, konané ve dnech 23. a 24. 9. 2022, počet členů Zastupitelstva 
městské části Praha 14 na příští volební období: 31 členů zastupitelstva,

II. konstatuje
1. ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 14, konané ve 
dnech 23. a 24. 9. 2022, tvoří městská část Praha 14 jeden volební obvod,

III. ukládá
1. zveřejnit údaje dle bodů I, II na úřední desce.

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta 
Termín plnění: 25. 6. 2022

13. Návrh na plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Materiál uvedl starosta pan Zajac. V rámci tohoto materiálu člen zastupitelstva Ing. Novotný a 
místostarostka PhDr. Jelenová informovali členy zastupitelstva o vývoji v lokalitě na Hutích. Poté již 
v diskusi nikdo nevystoupil, členové zastupitelstva přistoupili ke hlasování.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdrže] se: 0
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 034/ZMČ/2022

na plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí
1. informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy
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15. Návrh k informaci o finančním vypořádání dotací v programech „Jednoletá podpora sociálních a
návazných služeb poskytovaných na území MC Praha 14 nebo občanům MC Praha 14“ a
„Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách“ poskytnutých v roce 2021 z rozpočtu městské části Praha 14

Materiál uvedl radní pan Kouklík. V diskusi nikdo nevystoupil, členové zastupitelstva hlasovali o 
předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 035/ZMČ/2022

k informaci o finančním vypořádání dotací v programech "Jednoletá podpora sociálních a návazných 
služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MC Praha 14" a "Víceletá podpora 

realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách" 
poskytnutých v roce 2021 z rozpočtu městské části Praha 14

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí
1. informaci o finančním vypořádání dotací v programech "Jednoletá podpora sociálních a návazných 

služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14" a "Víceletá podpora 
realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách" 
poskytnutých v roce 2021 z rozpočtu městské části Praha 14 dle přílohy č. 1

16. Návrh k informaci o finančním vypořádání dotací v rámci Dotačního programu pro podporu
kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2021 a individuální dotace
poskytnuté v roce 2021 z rozpočtu městské části Praha 14

Materiál uvedla místostarostka PhDr. Jelenová. V diskusi nikdo nevystoupil, členové zastupitelstva hlasovali 
o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 1
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.
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USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 036/ZMČ/2022

k informaci o finančním vypořádání dotací v rámci Dotačního programu pro podporu kultur}', 
sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2021 a individuální dotace poskytnuté v roce

2021 z rozpočtu městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí
1. informaci o finančním vypořádání dotací poskytnutých v rámci Dotačního programu pro podporu 

kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2021 a individuální dotace poskytnuté 
v roce 2021 z rozpočtu městské části Praha 14, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

17. Návrh k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2022 „Víceletá podpora
realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na
roky 2021 - 2022, 2. KOLO /dofinancování služeb/“

Materiál uvedl radní pan Kouklík. V diskusi nikdo nevystoupil, členové zastupitelstva hlasovali o 
předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 1
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 037/ZMČ/2022

na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2022 „Víceletá podpora realizace 
sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 -

2022, 2. KOLO /dofinancování služeb/"
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Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
1. vyhlášení dotačního programu „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 - 2022, 2. KOLO /dofmancování služeb/“ 
narok 2022 podle přílohy č. 1 tohoto usnesení, v celkové výši 1.000.000,- Kč

2. vzor dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace k výše uvedenému dotačnímu programu, 
podle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II. ukládá
1. zajistit vyhlášení dotačního programu „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných 

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 - 2022, 2. KOLO /dofmancování 
služeb/“ na rok 2022, podle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady 
Termín plnění: 30. 6. 2022

18. Návrh k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2023 v oblasti „Podpora
pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“

Materiál uvedl radní pan Kouklík. Na dotaz člena zastupitelstva pana Vemera ohledně změny vyhlášení 
dotačního programu následně reagovala tajemnice ÚMČ Prahy 14 Mgr. Koplíková, vedoucí OSVZ Mgr. 
Havlínová a radní pan Kouklík, kteří poskytli doplňující informace. Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, 
členové zastupitelstva hlasovali o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 1
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 038/ZMČ/2022

na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2023 v oblasti „Podpora pečovatelské
služby pro občany MČ Praha 14“

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí
1. vyhlášení dotačního programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ pro rok 2023 

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

16. ZM, dne 23.06.2022
Stránka 25 z 49



2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedenému dotačnímu programu, podle přílohy 
č. 2 tohoto usnesení

3. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedenému dotačnímu programu, podle přílohy 
č. 3 tohoto usnesení

4. jmenování Dotační komise pro hodnocení žádostí

19. Návrh na poskytnutí daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9
Materiál uvedl radní pan Kouklík. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva MUDr. Kaufman s dotazem 
ohledně stěhování klientů z DS Bojčenkova. Dotaz následně zodpověděl radní pan Kouklík - náhradní 
umístění bude na Praze 8. Členka zastupitelstva paní Tománková dále vystoupila s dotazem, který se týkal 
toho, zda všichni klienti budou přestěhováni najedno místo. Na tento dotaz opět reagoval radní pan Kouklík 
-je přesunuto 20 klientů, pro další se hledá alternativní řešení. Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, členové 
zastupitelstva hlasovali o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 28
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 1
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 039/ZMČ/2022

na poskytnutí daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
1. poskytnutí daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9, IČO 00425681 ve výši 300.000,- 

Kč
2. uzavření darovací smlouvy s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 dle přílohy č. 2 

tohoto usnesení
II. ukládá
1. zajistit veškeré právní kroky k realizaci bodu č. 1 tohoto usnesení

Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady 
Termín plnění: 15. 7. 2022

16. ZM, dne 23.06.2022
Stránka 26 z 49



20. Návrh k projednání a schválení darovací smlouvy na nábytek, elektrospotřebiče, kompenzační
pomůcky

Materiál uvedl radní pan Kouklík. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Vemer, který vznesl dotaz 
ohledně dovybavení výše uvedenými pomůckami. Radní pan Kouklík na tento dotaz reagoval doplněním 
upřesňujících informací - Domov pro seniory v současné době využívá některé stávající vybavení a v rámci 
stěhování do náhradních prostor by jej dále chtěl využívat. Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, starosta pan 
Zajac přistoupil ke hlasování.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 1
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 040/ZMČ/2022

k projednání a schválení darovací smlouvy na nábytek, elektrospotřebiče,
kompenzační pomůcky

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
I. uzavření darovací smlouvy na nábytek, elektrospotřebiče, kompenzační pomůcky s Oblastním spolkem 

ČČK Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. ukládá
1. zajistit uzavření darovací smlouvy na nábytek, elektrospotřebiče, kompenzační pomůcky s Oblastním 

spolkem ČČK Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta 
Termín plnění: 31.7. 2022

21. Návrh ke Zprávě o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce
2021

Materiál uvedla místostarostka Mgr. Sevčíková. V diskusi nikdo nevystoupil, členové zastupitelstva 
hlasovali o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 2
nehlasoval: 1
Tento návrh byl schválen.
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USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 041/ZMČ/2022

ke Zprávě o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2021

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2021 dle přílohy 
tohoto usnesení

v

22. Návrh k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Cernv Most, Bobková
766, IČO: 70884501 a dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most
Vybíralova 968, IČO: 70884480

Materiál uvedla místostarostka PhDr. Jelenová. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Mgr. Tomášek, který 
vznesl dotaz týkající se ukončení správy bytů. Na dotaz reagoval starosta pan Zajac - bude ukončena správa 
bytů ze strany SMP-14, a.s. a byty budou spravovány samotnými školami. Poté již v diskusi nikdo 
nevystoupil, starosta pan Zajac přistoupil ke hlasování.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 042/ZMČ/2022
v v

dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobková 766, ICO: 
70884501 a dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968,

IČO: 70884480

Zastupitelstvo městské části
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I. schvaluje
1. dodatek č. 1 ke zřizovací listině čj. 0151/2015/ORES/l 100 ze dne 31. 3. 2015 příspěvkové organizace 

Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobková 766, IČO: 70884501, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení

2. dodatek č. 1 ke zřizovací listině čj. 0057/2016/ORES_OddS/l 100 ze dne 7. 3. 2016 příspěvkové 
organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, IČO: 70884480, dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení

II. ukládá
1. zajistit vydání dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací dle bodu I. tohoto 

usnesení

Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka 
Termín plnění: 15. 7. 2022

23. Návrh k dodatku ě. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 -
Hloubětín, Hloubětínská 700, IČO: 49625128

Materiál uvedla místostarostka PhDr. Jelenová. V diskusi nikdo nevystoupil, členové zastupitelstva hlasovali 
o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 1
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 043/ZMČ/2022

dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Hloubětín,
Hloubětínská 700, IČO: 49625128

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
1. dodatek č. 1 ke zřizovací listině čj. 0135/2015/OŘJEŠ/l 100 ze dne 31. 3. 2015 příspěvkové 

organizace Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700, IČO: 49625128, dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení

II. ukládá
1. zajistit vydání dodatku č. 1 ke zřizovací listině Čj. 0135/2015/ORES/l 100 dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení

Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka 
Termín plnění: 15. 7. 2022
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24. Návrh vyjádření městské části Praha 14 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního
plánu)

Materiál uvedl starosta pan Zajac. V diskusi nikdo nevystoupil, členové zastupitelstva hlasovali o 
předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 2
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENI

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 044/ZMČ/2022

Vyjádření Městské části Praha 14 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)

Zastupitelstvo městské části

I. konstatuje, že
1. dne 26.4.2022 byla hlavním městem Prahou zveřejněna vyhláška - oznámení o konání dvou věřených 

projednání a vystavení návrhu Územního pánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů 
Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu) na udržitelný rozvoj území (dále jen VVURÚ) a 
souběžná aktualizace Zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR) č. 5. Veřejná projednání se budou konat 
dne 30. 6. 2022 a 23. 6 2022 v sále Centra architektury a městského plánování - CAMP a v sále Paláce 
Charitas. Současně budou veřejná projednání přenášena prostřednictvím on-line streamované 
videokonference.

2. nejpozději do 7 dnů ode dne druhého veřejného projednání tj. do 30.6.2022 lze uplatnit 
stanoviska, připomínky a námitky k vystavené dokumentaci

3. přijala s povděkem plné vyhovění k připomínkám č.2, č.6, č.7 a č.8 a částečné vyhovění 
připomínkám č.3 a č.4 podaných Městskou částí Praha 14 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (dále 
jen Metropolitního plánu) při společném jednání v roce 2018, které obsahuje
připravovaný konzultační materiál k aktuálnímu návrhu Metropolitního plánu od pořizovatele odboru 
územního rozvoje MHMP

4. některým připomínkám ( č.l, č.5, č.9 a č.10) nebylo vyhověno, proto Městská část Praha 14 vyhodnotila 
odůvodnění pořizovatele a připravila nový návrh připomínek k předložené kompletní 
dokumentaci aktuálního návrhu Metropolitního plánu včetně VVURÚ a aktualizaci ZÚR č. 5 ve fázi 
veřejného projednání dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb.

II. nesouhlasí
1. s dokumentem aktuálního návrhu "Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu) v předložené 

podobě
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III. souhlasí
1. se zněním připomínek Městské části Praha 14 uvedených v dokumentu "Vyjádření Městské části Praha 

14 k návrhu Metropolitního plánu", který obsahuje připomínky včetně grafických příloh a který 
tvoří nedílnou součást tohoto usnesení, viz příloha č.III. a IV.

IV. požaduje
1. zapracovat do Metropolitního plánu zásadní připomínky a připomínky Městské části Praha 14

uvedených v dokumentu "Vyjádření Městské části Praha 14 k návrhu Metropolitního plánu" s ohledem 
na vážné nedostatky, které vykazuje dokument "návrh Metropolitního plánu"

V. ukládá
1. zajistit podepsání průvodního dopisu k připomínkám MČ Praha 14 uvedených v dokumentu "Vyjádření 

Městské části Praha 14 k návrhu Metropolitního plánu" a odeslat ho pořizovateli odboru územního 
rozvoje - MHMP

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta 
Termín plnění: 28. 6. 2022

25. Návrh žádosti na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě č. INQ/16/06/000399/2021 o
poskytnutí návratné finanční vypomoci městské části Praha 14

Materiál uvedla mí sto staro stká Mgr. Sevčíková. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Vemer, který 
vznesl doplňující dotaz ohledně energetických renovací. Dotaz následně zodpověděl vedoucí Ol pan Brych. 
Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, členové zastupitelstva hlasovali o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 3
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 045/ZMČ/2022

žádosti na uzavření Dodatku ě. 2 k Veřejnoprávní smlouvě ě. INO/16/06/000399/2021 o poskytnutí
návratné finanční výpomoci městské části Praha 14

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
I. návrh žádosti na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000399/2021 

o poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 uvedené v příloze č. 1 (pouze v tiskové podobě)
II. ukládá
1. odeslání žádosti na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000399/2021 

o poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 Hlavnímu městu Praze
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Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, mí sto staro stká 
Termín plnění: 30. 6. 2022

26. Návrh k podání žádosti o odnětí mostu mezi ulicemi Za Rokytkou a Hodějovská k. ú. Kyje, ze
v

svěřené správy nemovitostí MC Praha 14
Materiál uvedl starosta pan Zajac. V diskusi nikdo nevystoupil, členové zastupitelstva hlasovali o 
předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 046/ZMČ/2022

na podání žádosti o odnětí mostu mezi ulicemi Za Rokytkou a Hodějovská k. ú. Kyje, ze svěřené
správy nemovitostí MC Praha 14

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
I. podání žádosti o odnětí mostu mezi ulicemi Za Rokytkou a Hodějovská k. ú. Kyje, ze svěřené správy 

nemovitostí MČ Praha 14
II. ukládá
1. zajistit podání žádosti o odnětí mostu mezi ulicemi Za Rokytkou a Hodějovská k. ú. Kyje, ze svěřené 

správy nemovitostí MČ Praha 14, odboru evidence majetku MHMP

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta 
Termín plnění: 28. 7. 2022

27. Návrh k podání žádosti o svěření torza "černého mostu*1, k. ú. Kyje, do svěřené správy
nemovitostí MČ Praha 14

Materiál uvedl starosta pan Zajac. V diskusi vystoupila mí sto staro stká Mgr. Ševčíková, která navrhla 
materiál stáhnout, protože chce tuto problematiku projednat se SZDC. Na tento návrh reagoval člen 
zastupitelstva Ing. Hukal, který vznesl návrh, aby bylo nejdříve MČ Praha 14 torzo svěřeno a potom byla 
řešena celková situace. K tomuto návrhu se přiklonili i další členové zastupitelstva Ing. Novotný a paní 
Tománková. Starosta pan Zajac dal nejdříve hlasovat o návrhu na stažení tohoto materiálu.
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Hlasování:
pro: 
proti: 
zdržel se: 
nehlasoval:
Tento návrh nebyl schválen.

14
7
6
0

Poté dal starosta pan Zajac hlasovat o původním návrhu usnesení. 
Hlasování:
pro: 
proti: 
zdržel se: 
nehlasoval:

13
1
7
6

Tento návrh nebyl schválen.

28. Návrh k podání žádosti o odnětí pozemků pare, ě. 1072/273, 1072/275, 1072/276, 1072/282, k. ú.
Hloubětín ze svěřené správy7 městské části Praha 14

Materiál uvedl starosta pan Zajac. V diskusi nikdo nevystoupil, členové zastupitelstva hlasovali o 
předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 3
nehlasoval: 2
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 047/ZMČ/2022

na podání žádosti o odnětí pozemků pare. ě. 1072/273,1072/275, 1072/276, 1072/282, k. ú. Hloubětín ze
svěřené správy městské ěásti Praha 14 * 1

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
1. podání žádosti o odnětí pozemků pare. č. 1072/273, 1072/275, 1072/276, 1072/282, k. ú. Hloubětín ze 

svěřené správy městské části Praha 14
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II. ukládá
1. zajistit předložení žádosti o odnětí pozemků pare. č. 1072/273, 1072/275, 1072/276, 1072/282, k. ú. 

Hloubětín ze svěřené správy městské části Praha 14, odboru evidence majetku MHMP

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta 
Termín plnění: 29. 7. 2022

29. Návrh k revokaci usnesení ě. 46/ZMČ/2021 ze dne 24. 6. 2021 k uzavření směnné smlouvy na
pozemky pare, č. 2647/4, pare, č. 69/4 a pare, č. 69/5, vše k. ú. Kyje

Materiál uvedl starosta pan Zajac. V diskusi nikdo nevystoupil, členové zastupitelstva hlasovali o 
předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 048/ZMČ/2022

na revokaci usnesení ě. 46/ZMČ/2021 ze dne 24. 6. 2021 k uzavření směnné smlouvy na pozemky pare.
ě. 2647/4, pare. ě. 69/4 a pare. ě. 69/5, vše k. ú. Kyje

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
I. revokaci usnesení č. 46/ZMČ/2021, a to v plném rozsahu bez náhrady
II. ukládá
1. seznámit příslušné odbory s rozhodnutím Zastupitelstva

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta 
Termín plnění: 30. 6. 2022

30. Návrh k uzavření Dodatku ě. 1 ke kupní smlouvě ě. 0278/2021/QSM/1010
Materiál uvedl starosta pan Zajac. V diskusi nikdo nevystoupil, členové zastupitelstva hlasovali o 
předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 1
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Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 049/ZMČ/2022

na uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ě. 0278/2021/OSM/1010

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
I. uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 0278/2021/OSM/1010 s Bytovým družstvem "DOMOV",

IČ 61863921, dle přílohy č. 3
II. ukládá
1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 0278/2021/OSM/1010 s Bytovým družstvem 

"DOMOV", IČ 61863921

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta 
Termín plnění: 1. 9. 2022

31. Návrh k podání žádosti o svěření pozemku pare, č, 566/79, k. ú. Hloubětín, do svěřené správy
v

nemovitostí MC Praha 14
Materiál uvedl starosta pan Zajac. V diskusi nikdo nevystoupil, členové zastupitelstva hlasovali o 
předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 050/ZMČ/2022

na podání žádosti o svěření pozemku pare. ě. 566/79, k. ú. Hloubětín, do svěřené správy nemovitostí
MČ Praha 14
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Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje
I. podání žádosti o svěření pozemku pare. č. 566/79, k. ú. Hloubětín, do svěřené správy nemovitostí MC 

Praha 14
II. ukládá
1. zajistit odeslání žádosti o svěření pozemku pare. č. 566/79, k. ú. Hloubětín, do svěřené správy 

nemovitostí MC Praha 14, odboru evidence majetku MHMP

Zodpovídá: Jiří Zajac, Starosta 
Termín plnění: 1. 8. 2022

33. Návrh ke změně obsazení kontrolního výboru zastupitelstva
Materiál uvedl starosta pan Zajac. V diskusi poté vystoupil člen zastupitelstva pan Vemer, který přednesl 
návrh usnesení na stanovení počtu kontrolního výboru na 7 členů a návrh na jmenování Mgr. Vondry, p. 
Vemera a Ing. Jungvvirtha do KV ZMČ. Na tento návrh reagoval předseda KV ZMČ Ing. Adámek, který 
připomněl rozpočtové krytí výboru, které bylo stanoveno pro 5 členů. Na tuto připomínku reagovala 
tajemnice UMČ Prahy 14 Mgr. Koplíková a starosta pan Zajac, který upozornil, aby opozice zvolila 
předsedu KV ZMČ. Předsedkyně návrhového a volebního výboru Ing. Bušová dala o návrhu pana Vemera 
následně hlasovat.
Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 7
nehlasoval: 8
Tento návrh nebyl schválen.

Dále člen zastupitelstva Mgr. Vondra navrhl samostatné jmenování pana Vemera do KV ZMC. I o tomto 
návrhu dala Ing. Bušová následně hlasovat.
Hlasování:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 5
nehlasoval: 9
Tento návrh nebyl schválen.

Poté členka zastupitelstva paní Tománková navrhla jako člena KV ZMC jmenovat Ing. Jungwirtha. O tomto 
návrhu dala také Ing. Bušová hlasovat.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 3
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Starosta pan Zajac poté navrhnul změnu na jmenování předsedy KV ZMČ: jmenovat místo Ing. Adámka 
člena zastupitelstva Ing. Novotného.
Člen zastupitelstva pan Mašek následně navrhnul jmenovat předsedou KV ZMČ pana Vemera.
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O tomto protinávrhu dala Ing. Bušová hlasovat.
Hlasování:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 2
nehlasoval: 12
Tento návrh nebyl schválen.

Člen zastupitelstva Ing. Novotný poté oznámil, že svou nominaci na funkci předsedy KV ZMČ nepřijímá a 
navrhnul jako novou předsedkyni KV ZMČ paní Tománkovou. O tomto návrhu dala Ing. Bušová hlasovat.
Hlasování:
pro: 23
proti: 1
zdržel se: 3
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Dále starosta pan Zajac navrhnul jako členku KV ZMČ PharmDr. Klusákovou místo dosavadního člena 
pana Humpolce. O tomto návrhu dala Ing. Bušová také hlasovat.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 3
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Dále starosta pan Zajac navrhnul jmenovat pana Diviše místo pana Zadražila jako člena KV ZMČ.
Pan Diviš svoji nominaci nepřijal stejně tak jako další oslovený pan Šus. Dále nominaci za členy KV ZMČ 
odmítli Mgr. Tomášek. Ing. Hukal a pan Nádvomík.
Členové ZMČ Prahy 14 následně přijali nové usnesení ke změně v obsazení KV ZMČ.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 051/ZMČ/2022

na změnu obsazení kontrolního výboru Zastupitelstva městské ěásti Praha 14

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí
I. rezignaci pana Lukáše Trse, DiS na pozici člena kontrolního výboru ZMČ ze dne 28. 2. 2022
II. odvolává
1. - Ing. Jana Adámka z funkce člena a předsedy kontrolního výboru
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- Mgr. Jaroslava Humpolce z funkce člena kontrolního výboru
III. jmenuje
1. - Soňu Tománkovou, nar. dne 18. 9. 1978, do funkce členky a předsedkyně kontrolního výboru

- Ing. Miroslava Jungwirtha, nar. dne 3.1. 1985, do funkce člena kontrolního výboru
- PharmDr. Margitu Klusákovou, nar. dne 26. 10. 1966 do funkce členky kontrolního výboru 
a to s účinností od 23. 6. 2022

IV. ukládá
1. Radě městské části Praha 14
zajistit informování nové předsedkyně a nové členy kontrolního výboru ZMČ Praha 14 o 
jejich jmenování

Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka 
Termín plnění; 1. 7. 2022

v

34. Návrh ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMC Praha 14 v roce 2021 a k Plánu kontrolní
činnosti Kontrolního výboru ZMC Praha 14 na rok 2022

Materiál uvedl předseda KV ZMC Ing. Adámek. V diskusi paní Tománková poděkovala Ing. Adámkovi 
za jeho dosavadní činnost v KV ZMČ a poté členové zastupitelstva hlasovali o předloženém návrhu
usneseni.
Hlasování: 
pro: 
proti: 
zdržel se: 
nehlasoval:
Tento návrh byl schválen.

23
0
0
1

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 052/ZMČ/2022

ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2021 a k Plánu kontrolní činnosti
Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2022

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí
I. Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 v roce 2021, dle přílohy č. 1
II. schvaluje
1. Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2022, dle přílohy č. 2
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Různé:

Ing. Hukal - po delší diskusi členů zastupitelstva ohledně nabytí torza „černého mostu“ přednesl Ing. Hukal 
návrh usnesení, o kterém dal starosta pan Zajac hlasovat.

Hlasování:
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 4
nehlasoval: 8
Tento návrh nebyl schválen.

Starosta pan Zajac poté navrhl protinávrh usnesení na zachování stavby torza „Černého mostu“ v k.ú. Kyje 
a dal o tomto protinávrhu hlasovat.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0
Tento návrh byl schválen.

Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 23. 6. 2022

Číslo usnesení: 053/ZMČ/2022

na zachování stavby torza ''černého mostu" v k. ú. Kyje

Zastupitelstvo městské části

I. konstatuje, že
I. objekt torza "černého mostu" je kulturně důležitý prvek městské části Praha 14
II. žádá
1. vlastníka pozemku, aby zachoval stavbu na tomto pozemku a nečinil žádné kroky k jejímu odstranění

pan Verner - vznesl dotaz týkající se aplikace Cityvizor. Dotaz následně zodpověděl vedoucí OIKT Ing.
Dušek - aplikace spuštěna dle plánu, publikace dat probíhá za uzavřený měsíc, aplikace bez 
problémů.
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Na závěr bodu různé členové zastupitelstva pan Vemer, pan Nádvomík, Ing. Hukal, pan Kouklík,
Mgr. Tomášek a starosta Zajac diskutovali o koncepci bydlení, magistrátní bytové politice a o výsledcích 
v oblasti politiky přidělování bytů. Z této diskuse nebylo přijato žádné usnesení.

Začátek zasedání:
15:00

Konec zasedání:

01.10

Zapsal:

Kateřina Hladíková, KÚ P14

Ověřovatelé:

Mgr. Irena Kolmanová 

Bc. Martin Straka

PhDr. Zuzana Jelenová 

Jiří Zajac
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