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Městská část Praha 14 
 

Zápis 
 

z 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dne 06.09.2022 
Přítomni: 28 - dle prezenční listiny 

Omluveni: MUDr. Jan Kaufman, Daniel Nádvorník, Michal Broš 

Hosté: Zdeněk Bočan, Rudolf Žitný, Leona Dvornická, Jaromír Mayer, Jan Poslední, Miroslav Jungwirth 

Starosta pan Jiří Zajac zahájil v 15.00 hod 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, na kterém 
přivítal:  

-  členy Zastupitelstva městské části Praha 14  

-  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 16. 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, Ing. Karel Med  
 
Poté dal starosta hlasovat o navržených ověřovatelích.  

Hlasování:  
pro: 24  
proti: 0  
zdržel se: 0  
nehlasoval: 1  
nepřítomen: 3 
Ověřovatelé zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.  

1. 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 Mgr. Pavla Baláže, vedoucího Kanceláře úřadu.  

Navrženi byli: Ing. Veronika Bušová, Bc. Martin Straka, Jaroslav Verner  

Hlasování:  
pro: 26  
proti: 0  
zdržel se: 0  
nehlasoval: 1  
nepřítomen: 1 
Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni. Starosta pan Zajac poté požádal členy návrhového a 
volebního výboru, aby si zvolili ze svého středu předsedu. Předsedou návrhového a volebního výboru byl 
zvolen Bc. Martin Straka.  
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Dále starosta pan Zajac představil návrh programu 17. zasedání 

1.  Zahájení, volba návrhového a volebního výboru 
2.  Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2022 
3.  Návrh na zvýšení limitu přijatého kontokorentního úvěru 
4.  Návrh na způsob financování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů   Bojčenkova“ 

a na rozšíření rozsahu zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění  souvisejících rozpočtových 
opatření 

5.  Návrh na 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022 
6.  Návrh na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 
7.  Plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za  

1. pololetí roku 2022 
8.  II. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2022 
9.  Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
10. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14 v  souladu s  ust. 

§ 89, odst. 1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů 

11. Návrh na poskytnutí dotací v programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ na rok 
2023  

12. Návrh na poskytnutí dotací v programu „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 – 2022, 2. KOLO /dofinancování 
služeb/“ na rok 2022 

13. Nvrh k uzavření Memoranda o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a hlavním  městem Prahou, se 
sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního 
vzdělávání na území městské části Praha 14 

14. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 4 k vymáhání 
pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014 

15. Návrh družstevní privatizace Ronešova, schválení smlouvy o dalším členském vkladu a       převzetí 
dalších členských vkladů 

16. Návrh na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 793/1, k. ú. Kyje, do svěřené správy       
 nemovitostí MČ Praha 14  
17. Návrh k podání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 1072/280, 1072/281, v k. ú. Hloubětín ze svěřené 

správy MČ Praha 14  na základě žádosti MHMP  
18.  Průběžná informace o aktuálním stavu klíčových projektů městské části Praha 14 
19. Návrhy, připomínky  
20. Závěr 
 
V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Mgr. Radek Vondra s návrhem na předřazení bodu 4 před bod 3. 
Dále starosta Jiří Zajac podal návrh na zařazení do programu jednání materiál týkající se torza „černého 
mostu“,  na to reagoval pan Jaroslav Verner s návrhem na zařazení tohoto materiálu jako bod 17a. Poté 
vystoupila pí Soňa Tománková s návrhem zařadit interpelace zastupitelů po ukončení vystoupení občanů.  
 
Po diskusi dal starosta hlasovat o programu zasedání včetně navržených změn. 
Hlasování:  
pro: 26  
proti: 0  
zdržel se: 0  
nehlasoval: 2 
Program 17. zasedání byl schválen.  
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Městská část Praha 14 
Zastupitelstvo městské části 

 
U S N E S E N Í 

 
17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

konaného dne 06.09.2022  
 

Číslo usnesení: 054/ZMČ/2022 
 

na program 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
I. schvaluje  
1. program 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
 

2. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2022 
Materiál uvedl starosta Jiří Zajac. V diskusi vystoupil p. Jaroslav Verner s poznámkou týkající se zveřejnění 
zápisů z jednání komise pro výchovu a vzdělávání. 

Poté dal starosta hlasovat o návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro: 28  
proti: 0  
zdržel se: 0  
nehlasoval: 0 
Tento návrh byl schválen.  
 

Městská část Praha 14 
Zastupitelstvo městské části 

 
U S N E S E N Í 

 
17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

konaného dne 06.09.2022  
 

Číslo usnesení: 055/ZMČ/2022 
 

ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2022 
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
I. bere na vědomí  
1. zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
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4. Návrh na způsob financování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů 
Bojčenkova“ a na rozšíření rozsahu zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění souvisejících 
rozpočtových opatření   
_______________________________________________________________________________________ 

Materiál uvedla místostarostka Mgr. Mária Ševčíková. V diskusi vystoupil Mgr. Radek Vondra s dotazem 
na důvod zásadního navýšení této zakázky. Na dotaz odpověděl Jiří Zajac – komise doporučila radě ověřit si 
u projektanta aktuální ceny a možnost růstu cen v těchto případech, načež přišlo vyjádření, že běžné 
navýšení se v těchto případech pohybuje okolo 40 – 50 %. Další navýšení souvisí s tím, že zakázka byla 
vypsána bez inflační doložky, nabídka odpovídala tržním nabídkám. Dále pokračoval Mgr. Vondra 
s dotazem na způsob krytí v případě, že MHMP neschválí dofinancování této akce. Odpověděl Jiří Zajac – 
dotace z ministerstva ve výši 60 mil. Kč, možnost pokrytí z výnosu z privatizace. Doplnila Mgr. Ševčíková -  
na základě jednání s MHMP je vytvořena dostatečná rezerva na krytí. Dále vystoupila s dotazem paní Soňa 
Tománková – pokud dojde k dalšímu navýšení cen, odkud bude toto navýšení hrazeno. Odpověděl Jiří Zajac 
-  záleží na důvodu navýšení ceny – buď z rozpočtu MČ Praha 14, nebo podání žádosti o dotační titul. 
Nikdo další v diskusi nevystoupil, starosta Jiří Zajac dal hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Hlasování:  
pro: 21  
proti: 0  
zdržel se: 4  
nehlasoval: 3 
Tento návrh byl schválen.  
 

 
 

Městská část Praha 14 
Zastupitelstvo městské části 

 
U S N E S E N Í 

 
17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

konaného dne 06.09.2022  
 

Číslo usnesení: 056/ZMČ/2022 
 

 
na způsob financování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“ a na 

rozšíření rozsahu zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění souvisejících rozpočtových 
opatření   

 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
I. schvaluje  
1. způsob financování investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“ dle přílohy 

č. 1 
 
 
2. rozšíření rozsahu zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění rozpočtových opatření nad rámec 

původního rozsahu zmocnění dle usnesení č. 10/ZMČ/2022, které se bude týkat provádění rozpočtových 
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opatření souvisejících s financováním investiční akce „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů 
Bojčenkova“ 

II. ukládá  
1. zabezpečit realizaci tohoto usnesení 

Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka  
Termín plnění: 30.09.2022  

 
 
3. Návrh na zvýšení limitu přijatého kontokorentního úvěru 
_______________________________________________________________________________________ 
Materiál uvedla místostarostka Mgr. Mária Ševčíková. V diskusi vystoupil Mgr. Radek Vondra a poděkoval 
za změnu v pořadí projednávaných materiálů a za prostor pro diskusi na toto téma.  

Poté dal starosta hlasovat o návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro: 21  
proti: 0  
zdržel se: 7  
nehlasoval: 0 
Tento návrh byl schválen.  

 
Městská část Praha 14 

Zastupitelstvo městské části 
 

U S N E S E N Í 
 

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 06.09.2022  

 
Číslo usnesení: 057/ZMČ/2022 

 
na zvýšení limitu přijatého kontokorentního úvěru  

 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
I. schvaluje  
1. zvýšení limitu přijatého kontokorentního úvěru na 150 mil. Kč a  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytování bankovních produktů, registrační číslo: 47591521, uzavřené mezi městkou částí Praha 14 a 
PPF bankou, a.s., IČ: 47116129 dle přílohy č. 2 

II. ukládá  
1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování bankovních produktů, registrační číslo: 

47591521, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a PPF bankou, a.s. dle přílohy č. 2, a to teprve po 
projednání záměru městské části Praha 14 zvýšit kontokorentní úvěr v orgánech hl. m. Prahy 

Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka  
Termín plnění: 30.09.2022  

 
5. Návrh na 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022  
_______________________________________________________________________________________ 
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Materiály č. 5 a 6 uvedla místostarostka Mgr. Mária Ševčíková. Starosta Jiří Zajac sloučil diskusi k bodům 5 
a 6. Vystoupil Jaroslav Verner s dotazem, zdali finanční prostředky z Klánovické budou v nejbližší době 
použity na rozpočtové krytí, nebo budou uloženy do rezervy. Odpověděl Jiří Zajac – vysvětlil současné 
uložení těchto prostředků, tato částka není zapojena do rozpočtu MČ Praha 14 a svoji velikostí spadá                    
do kompetence zastupitelstva. Poté dal starosta hlasovat o návrhu usnesení. 
 

 
 

Poté dal starosta hlasovat o návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro: 22  
proti: 0  
zdržel se: 6  
nehlasoval: 0 
Tento návrh byl schválen.  

 
 

Městská část Praha 14 
Zastupitelstvo městské části 

 
U S N E S E N Í 

 
17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

konaného dne 06.09.2022  
 

Číslo usnesení: 058/ZMČ/2022 
 

na 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022  
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
I. schvaluje  
1. 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022 dle přílohy č. 1 
II. ukládá  
1. zabezpečit realizaci tohoto usnesení 

Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka  
Termín plnění: 30.09.2022  
 

 
6. Návrh na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 
Materiál uvedla Mgr. Mária Ševčíková. V diskusi nikdo nevystoupil. 
 

 

Členové zastupitelstva hlasovali o návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro: 21  
proti: 0  
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zdržel se: 7  
nehlasoval: 0 
Tento návrh byl schválen.  

Městská část Praha 14 
Zastupitelstvo městské části 

 
U S N E S E N Í 

 
17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

konaného dne 06.09.2022  
 

Číslo usnesení: 059/ZMČ/2022 
 

na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
I. schvaluje  
1. 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 - dle přílohy 

schválený rozpočet 
  příjmy                                                                             387.120,20 tis. Kč 
  výdaje                                                                             541.284,90 tis. Kč 
  financování                                                                     154.164,70 tis. Kč 
  
rozpočet po 13. rozpočtovém opatření ke dni 23. 8. 2022 
  příjmy                                                                              612.231,70 tis. Kč 
  výdaje                                                                           1.046.046,60 tis. Kč 
  financování                                                                      433.814,90 tis. Kč 
  
rozpočet po 14. rozpočtovém opatření ke dni 24. 8. 2022 
  příjmy                                                                               690.075,70 tis. Kč 
  výdaje                                                                           1.123.890,60 tis. Kč 
  financování                                                                      433.814,90 tis. Kč 
  

II. ukládá  
1. zajistit realizaci 14. rozpočtového opatření městské části Praha 14 na rok 2022 

Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka  
Termín plnění: 30.09.2022  

 
 
 

7. Plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části                  
     Praha 14 za 1. pololetí roku 2022 
_______________________________________________________________________________________ 
Materiál uvedla místostarostka Mgr. Mária Ševčíková. V diskusi následně vystoupila Mgr. Irena Kolmanová 
s dotazy:   -  DH Jamská aktuální stav – informace o odvolacím řízení bude zaslána písemnou formou   



Stránka 8 z 22 
17. ZM, dne 06.09.2022 

                 - MŠ Osická – rekonstrukce zahradního domku – odpověděl Ing. Petr Brych, vedoucí odboru 
                         investičního - do konce roku bude zpracována projektová dokumentace 
                  -  infocentrum Doubravka – odpověděl Jiří Zajac – proběhlo kolaudační řízení a je zpracován   
                      materiál týkající se souhlasu k připojení na el. energii (PRE). 

Vystoupil Ing. Petr Hukal s doplňující otázkou k MŠ Osická, zdali rozsah záměru zůstává stejný. Odpověděl 
Ing. Petr Brych – řeší se projekt zahradního domku. Po úpravě a kultivaci zahrady se bude řešit další úprava.  

Dále Ing. Petr Hukal pokračoval otázkou, jak probíhá příprava projektové dokumentace  k železničním 
zastávkám, opět reagoval Ing. Petr Brych – v minulém týdnu obdrželi dokumentaci  pro stavební povolení                       
a poběží stavební řízení, další otázka se týkala aktuálního stavu dokumentace pro stavební povolení  
severovýchodní cyklomagistrály – odpověděl Ing. Petr Brych – část pro souvislou údržbu odeslali, přeložka 
vody - pod částí cyklomagistrály se nachází vodovodní řad a budou probíhat sondy, další vývoj do 2 měsíců.                       
O slovo se přihlásil Mgr. Radek Vondra s dotazy:   

- aktuální stav biotopu Kyje – odpověděl p. Jiří Zajac – v současné době je vysoutěžený administrátor, který 
kontroluje reálnost projektu a připravuje dotazy pro předběžné tržní konzultace, 

- bytové družstvo Broumarská – odpověděl p. Jiří Zajac – družstvo bylo založeno, má sídlo, momentálně se 
řeší procesní záležitosti, 

- jak funguje kamerový systém ZŠ Generála Janouška, jaké má přínosy a zdali je investičně ukončený – 
odpověděl místostarosta Jaromír Krátký – systém je již plně v provozu, má dobré výsledky a je investičně 
dokončený. Dotaz doplnil p. Pavel Mašek, kdo sleduje záznamy z kamer, kdo má k nim přístup a jak jsou 
vyhodnocovány z hlediska GDPR. Odpověděl p. Jiří Zajac – záznamy nemůže sledovat nikdo bez 
oprávnění, na vyhodnocování je najatá agentura. 

- nové investiční akce - odpověděla místostarostka Mgr. Mária Ševčíková, že v současné době bylo důležité 
rozjet projekty pro rok 2022 a ve fázi finančního krytí nebyly spuštěny žádné nové projekty. 

Po ukončení diskuse dal starosta hlasovat o návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro: 21  
proti: 0  
zdržel se: 7  
nehlasoval: 0 
Tento návrh byl schválen.  

 
Městská část Praha 14 

Zastupitelstvo městské části 
 

U S N E S E N Í 
 

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 06.09.2022  

 
Číslo usnesení: 060/ZMČ/2022 

 
 
Plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 

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

  
příjmy                                                                                       397.881,97 tis. Kč 
výdaje                                                                                      227.716,03 tis. Kč 
z toho: 
kapitálové                                                                                   43.648,74 tis. Kč 
běžné                                                                                        184.067,29 tis. Kč 
financování                                                                              -170.165,94 tis. Kč 
  

2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2022 se ziskem 
před zdaněním ve výši 117.213 tis. Kč dle přílohy č. 5 

 
 
 

8. Návrh na II. změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2022 
_______________________________________________________________________________________ 

Materiál uvedla místostarostka Mgr. Mária Ševčíková. V diskusi nikdo nevystoupil, členové zastupitelstva 
hlasovali o návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro: 22  
proti: 0  
zdržel se: 6  
nehlasoval: 0 
Tento návrh byl schválen.  

 
Městská část Praha 14 

Zastupitelstvo městské části 
 

U S N E S E N Í 
 

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 06.09.2022  

 
Číslo usnesení: 061/ZMČ/2022 

 
 

na II. změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2022 
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
I. bere na vědomí  
1. 5., 6., 7., 8. a 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 - dle Přílohy č. 1 
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9. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
_______________________________________________________________________________________ 

Materiál uvedl starosta Jiří Zajac. Vystoupil p. Jaroslav Verner s dotazy k úkolu č. 6/ZMČ/2022 (informovat                
o vývoji výstavby ZŠ a MŠ v lokalitě Kyje – Hutě), kde je stále uveden jako řešitel Ing. Tomáš Novotný – 
reagovala PhDr. Zuzana Jelenová s tím, že úkol převezme. Ing. Novotný dodal, že žádal o to, aby byl tento 
projekt zařazen do strategických projektů MČ a nestalo se tak. Reagoval Jiří Zajac s tím, že se jedná                        
o území, o kterém jedná MHMP a MČ nemá oficiální informace, jak jednání mezi odborem územního 
rozvoje MHMP a developerskými společnostmi probíhají a jakmile informace obdrží, předá je dál. 
Pokračoval p. Verner s dotazem na nesplněné úkoly č. 025/ZMČ/2022 a 026/ZMČ/2022 – doplnil Jiří Zajac, 
že tyto úkoly jsou již splněné  a k úkolu č. 49/ZMČ/2022 bude panu Vernerovi zaslána písemná odpověď. 
Dále vystoupila pí Soňa Tománková s dotazem na stav úkolu č. 45/ZMČ/2016 k využití pozemků při                           
ul. Broumarská – odpověděl Jiří Zajac, že úkol přejde na příští zastupitelstvo. Poté vystoupila Mgr. Irena 
Kolmanová a poděkovala za odpověď na interpelaci z minulého jednání k TV Hloubětín a dodala, že 
bohužel dále neměla informaci o tom, že zahájení proběhne koncem srpna 2022 a upozornila na špatnou 
komunikaci směrem k občanům Hloubětína. Reagovala Mgr. Ševčíková s tím, že informaci o zahájení prací 
MČ obdržela na poslední chvíli a ihned po obdržení ji zveřejnili. 

Poté dal starosta hlasovat o návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro: 27  
proti: 0  
zdržel se: 1  
nehlasoval: 0  
Tento návrh byl schválen.  

 
Městská část Praha 14 

Zastupitelstvo městské části 
 

U S N E S E N Í 
 

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 06.09.2022  

 
Číslo usnesení: 062/ZMČ/2022 

 
k informaci o 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 č. 1 
 

 
10. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14 v souladu 
s ust. § 89, odst. 1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů 
_______________________________________________________________________________________ 
Materiál uvedl starosta Jiří Zajac. Vystoupil p. Jaroslav Verner a dal do úvahy kompletní zrušení opatřování 
listin doložkami. Nikdo další nevystoupil, členové zastupitelstva hlasovali o návrhu usnesení. 
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Hlasování:  
pro: 26  
proti: 0  
zdržel se: 2  
nehlasoval: 0  
Tento návrh byl schválen.  

 
Městská část Praha 14 

Zastupitelstvo městské části 
 

U S N E S E N Í 
 

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 06.09.2022  

 
Číslo usnesení: 063/ZMČ/2022 

 
na poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14 v souladu s ust. § 89, 

odst. 1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
I. schvaluje  
1. poskytnutí mimořádné odměny v souladu s ust. § 89, odst. 1, písm. o) a § 57 zákona následujícím 

členům ZMČ Praha 14: 
MUDr. Janu Kaufmanovi             ve výši 6.421,- Kč, 
Jaroslavu Vernerovi                      ve výši 6.421,- Kč, 
MUDr. Kateřině Pavlíčkové         ve výši 6.421,- Kč, 
Mgr. Ireně Kolmanové                 ve výši 6.421,- Kč, 
kdy důvodem poskytnutí mimořádné odměny je skutečnost, že výše jmenovaní plnili zvlášť významný 
úkol, spočívající v zajištění časově náročné činnosti dle ust. § 43 odst. 1 zákona, tedy v opatřování listin 
o právním jednání městské části Praha 14 doložkami, a to v období od 1. 1. 2022 do září 2022 
  

II. ukládá  
1. zajistit vyplacení mimořádných odměn 

Zodpovídá: Mgr. Eva Koplíková, tajemník  
Termín plnění: 14.10.2022  

 
 
 

11. Návrh na poskytnutí dotací v programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ 
na rok 2023  
_______________________________________________________________________________________ 
Materiál uvedl člen rady Martin Kouklík. V diskusi nikdo nevystoupil, starosta Jiří Zajac dal hlasovat                    
o návrhu usnesení. 
 
Hlasování:  
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pro: 27  
proti: 0  
zdržel se: 0  
nehlasoval: 1  
Tento návrh byl schválen.  

 
Městská část Praha 14 

Zastupitelstvo městské části 
 

U S N E S E N Í 
 

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 06.09.2022  

 
Číslo usnesení: 064/ZMČ/2022 

 
na poskytnutí dotací v programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ na rok 

2023  
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
I. bere na vědomí  
1. doporučení dotační komise, pověřené hodnocením projektů k poskytnutí dotací z programu „Podpora 

pečovatelské služby pro občany MČ Prahy 14“, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
II. schvaluje  
1. poskytnutí dotací v programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Prahy 14“ uvedeným v 

příloze č. 1 tohoto usnesení 
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení, 

dle vzoru schváleného usnesením Rady městské části Praha 14 č. 281/RMČ/2022 ze dne 23. 5. 2022 
III. ukládá  
1. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci uvedenými v příloze č. 1 tohoto 

usnesení, dle vzoru schváleného usnesením č. 281/RMČ/2022 ze dne 23. 5 2022 

Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady  
Termín plnění: 31.10.2022  

 
 

 

12. Návrh na poskytnutí dotací v programu „Víceletá podpora realizace sociálních služeb 
registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 – 2022, 2. KOLO 
/dofinancování služeb/“ na rok 2022 
_______________________________________________________________________________________ 
Materiál uvedl člen rady Martin Kouklík. Vystoupila Soňa Tománková s dotazem, zda jsou alokované 
částky dostatečné. Reagoval p. Kouklík, že sociální služby jsou podfinancované a z jeho pohledu jsou částky 
nedostatečné. Dále PhDr. Zuzana Jelenová nahlásila střet zájmu. 
Poté dal starosta hlasovat o návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro: 28  
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proti: 0  
zdržel se: 0  
nehlasoval: 0  
Tento návrh byl schválen.  

 
Městská část Praha 14 

Zastupitelstvo městské části 
 

U S N E S E N Í 
 

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 06.09.2022  

 
Číslo usnesení: 065/ZMČ/2022 

 
na poskytnutí dotací v programu „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 – 2022, 2. KOLO /dofinancování služeb/“ 

na rok 2022 
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
I. bere na vědomí  
1. doporučení dotační komise, pověřené hodnocením projektů k poskytnutí dotací z programu „Víceletá 

podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
na roky 2021 – 2022, 2. KOLO /dofinancování služeb/“, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

II. schvaluje  
1. poskytnutí dotací v programu „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 – 2022, 2. KOLO /dofinancování služeb/“ 
uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení 

2. uzavření dodatků č. 1 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci uvedenými v příloze č. 1 
tohoto usnesení, dle vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 
37/ZMČ/2022 ze dne 23. 6. 2022 

III. ukládá  
1. zajistit uzavření dodatků č. 1 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci uvedenými v příloze 

č. 1 tohoto usnesení, dle vzoru schváleného usnesením č. 37/ZMČ/2022 ze dne 23. 6. 2022 
  

Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady  
Termín plnění: 31.10.2022  

 
13. Návrh na  uzavření Memoranda o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a hlavním městem 
Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v 
oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 14 
_______________________________________________________________________________________ 
Materiál uvedl starosta Jiří Zajac. Vystoupil Mgr. Radek Vondra s dotazem, jaké kroky byly učiněny pro to, 
aby škola na Jahodnici vznikla. Odpověděla PhDr. Zuzana Jelenová - vzhledem k tomu, že při jednáních na 
MHMP byla vždy ubezpečena, že se také staví škola v Dolních Počernicích a MČ Praha 14 spadá do 
jednoho správního školského obvodu s Dolními Počernicemi tak mimo memoranda žádné další kroky 
učiněny nebyly. Dále vystoupil Jiří Zajac a vysvětlil situaci týkající se pozemku na Jahodnici. Poté vystoupil 
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Mgr. Vojtěch Tomášek s tím, že by uvítal, aby memorandum uzavřela až nová reprezentace jak MHMP tak 
MČ Praha 14. 
Po ukončení diskuse dal starosta Jiří Zajac hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Hlasování:  
pro: 28  
proti: 0  
zdržel se: 0  
nehlasoval: 0  
Tento návrh byl schválen.  

 
Městská část Praha 14 

Zastupitelstvo městské části 
 

U S N E S E N Í 
 

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 06.09.2022  

 
Číslo usnesení: 066/ZMČ/2022 

 
na  uzavření Memoranda o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a hlavním městem Prahou, se 

sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti 
základního vzdělávání na území městské části Praha 14 

 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
I. schvaluje  
1. uzavření Memoranda o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a hlavním městem Prahou, se sídlem 

Mariánské náměstí 2, Praha 1, IČO: 00064581, dle přílohy č. 1 
II. ukládá  
1. uzavřít Memorandum o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a hlavním městem Prahou, se sídlem 

Mariánské náměstí 2, Praha 1, při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního 
vzdělávání na území městské části Praha 14 

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta  
Termín plnění: 10.10.2022  

 
 

14. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k 
vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014 
_______________________________________________________________________________________ 
Materiál uvedl starosta Jiří Zajac. V diskusi nikdo nevystoupil, členové zastupitelstva hlasovali o návrhu 
usnesení. 
 
Hlasování:  
pro: 28  
proti: 0  
zdržel se: 0  
nehlasoval: 0  
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Tento návrh byl schválen.  
 

Městská část Praha 14 
Zastupitelstvo městské části 

 
U S N E S E N Í 

 
17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

konaného dne 06.09.2022  
 

Číslo usnesení: 067/ZMČ/2022 
 

na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání 
pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014 

 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
I. schvaluje  
1. odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání 

pohledávek u bytů a nebytových prostor ze dne 15.2.2014, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
II. pověřuje  
1. Jiřího Zajace, starostu městské části Praha 14, 

aby zajistil prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. odepsání nedobytných pohledávek 
v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a nebytových prostor ze 
dne 15.2.2014, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta  
Termín plnění: 30.09.2022  

 
 

 
15. Návrh družstevní privatizace Ronešova, schválení smlouvy o dalším členském vkladu a převzetí 
dalších členských vkladů 
_______________________________________________________________________________________ 
Materiál uvedl starosta Jiří Zajac. V diskusi vystoupil p. Jaroslav Verner s připomínkou, že finanční 
prostředky z privatizace měly být použity na financování polyfunkční budovy. Odpověděl Jiří Zajac, že 
zastupitelstvo původně schválilo privatizaci bez podmínky financování této budovy a vysvětlil splátky 
družstvu                           a obsazování bytů. Po diskusi členové zastupitelstva hlasovali o návrhu usnesení. 
 
 
Hlasování:  
pro: 28  
proti: 0  
zdržel se: 0  
nehlasoval: 0  
Tento návrh byl schválen.  

 
Městská část Praha 14 

Zastupitelstvo městské části 
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U S N E S E N Í 

 
17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

konaného dne 06.09.2022  
 

Číslo usnesení: 068/ZMČ/2022 
 

družstevní privatizace Ronešova, schválení smlouvy o dalším členském vkladu a převzetí dalších 
členských vkladů 

 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
I. schvaluje  
1. uzavření smlouvy o dalším členskému vkladu dle přílohy č. 1 s převzetím povinnosti městské části Praha 

14 k dalším členským vkladům k bytům uvedených v příloze č. 2 v podílu na kupní ceně a úvěru, jak je 
stanoveno v příloze č. 2 

II. pověřuje  
1. Jiřího Zajace, starostu městské části Praha 14 

aby zajistil finalizaci a podpis a uzavření smlouvy dle výroku č. I. 

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta  
Termín plnění: 31.12.2022  

 
 

16. Návrh na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 793/1, k. ú. Kyje, do svěřené správy 
nemovitostí MČ Praha 14  
_______________________________________________________________________________________ 
Materiál uvedl starosta Jiří Zajac. V diskusi nikdo nevystoupil, starosta Jiří Zajac dal hlasovat o návrhu 
usnesení. 
 
Hlasování:  
pro: 28  
proti: 0  
zdržel se: 0  
nehlasoval: 0  
Tento návrh byl schválen.  

 
Městská část Praha 14 

Zastupitelstvo městské části 
 

U S N E S E N Í 
 

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 06.09.2022  

 
Číslo usnesení: 069/ZMČ/2022 

 
na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 793/1, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ 

Praha 14  
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Zastupitelstvo městské části 
 
I. schvaluje  
1. podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 793/1, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 
II. ukládá  
1. zajistit podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 793/1, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ 

Praha 14, odboru evidence majetku MHMP 

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta  
Termín plnění: 20.10.2022  

 
 

17. Návrh na podání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 1072/280, 1072/281, v k. ú. Hloubětín ze 
svěřené správy MČ Praha 14  na základě žádosti MHMP  
_______________________________________________________________________________________ 
Materiál uvedl starosta Jiří Zajac. V diskusi nikdo nevystoupil, starosta Jiří Zajac dal hlasovat o návrhu 
usnesení. 
 
Hlasování:  
pro: 28  
proti: 0  
zdržel se: 0  
nehlasoval: 0  
Tento návrh byl schválen.  

 
Městská část Praha 14 

Zastupitelstvo městské části 
 

U S N E S E N Í 
 

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 06.09.2022  

 
Číslo usnesení: 070/ZMČ/2022 

 
na podání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 1072/280, 1072/281, v k. ú. Hloubětín ze svěřené správy 

MČ Praha 14  na základě žádosti MHMP  
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
I. schvaluje  
1. odnětí pozemků parc. č. 1072/280, 1072/281, v k. ú. Hloubětín ze svěřené správy MČ Praha 14  na 

základě žádosti MHMP 
II. ukládá  
1. zajistit odeslání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 1072/280, 1072/281, v k. ú. Hloubětín ze svěřené 

správy MČ Praha 14   odboru evidence majetku MHMP 

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta  
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Termín plnění: 10.10.2022  
 
 
Následovalo vystoupení občanů 
 
Rudolf Žitný – vznesl dotaz na vysoutěžené a skutečné ceny projektů náměstí Hloubětín, hřiště Mochovská a pro 
porovnání i rozhledna Doubravka. Chybí označení plastik (autor projektu). Starosta zajistí zaslání písemné odpovědi. 

Leona Dvornická – vznesla dotaz týkající se špatného stavu vozovky v ul. Slévačská v úseku mezi 
autobusovou zastávkou Sídliště Lehovec a Poděbradskou ulicí. Na dotaz následně odpověděli místostarostka 
Mgr. Mária Ševčíková, zastupitel Ing. Petr Hukal a zastupitel Ing. Tomáš Novotný – ze strany MČ Praha 14 
šel na TSK podnět v rámci celkové rekonstrukce komunikace, na tento konkrétní úsek byla ze strany TSK 
připravována dokumentace pro provedení tzv. souvislé údržby, kterou měli v nejvyšších prioritách, v rámci 
přípravy této údržby byli osloveni vlastníci sítí, které po této komunikace vedou, a zjistilo se, že tam budou 
také provádět své investiční akce. Proto se práce spojily a realizace je posunuta na příští rok. 
 
Jaromír Mayer – vznesl dotaz týkající se pozemků v lokalitě Ocelkova tzv „svatý kopeček“ ve vlastnictví 
HMP a církve. Na dotaz odpověděl starosta Jiří Zajac, jedná se o pozemky u kopečku Božího milosrdenství. 
V současné době je připraven materiál k projednání na ZHMP k rozsáhlé směně pozemků mezi HMP                      
a římskokatolickou církví, celé území kolem kopečku má připadnout farnosti Svatého Bartoloměje a je tam 
plánována výstavba zařízení, které bude sdružovat kulturní a náboženské akce. 
 
Jan Poslední –  poukázal na přístup OSPODu v jeho záležitosti týkající se střídavé péče. Reagoval radní 
Martin Kouklík s nabídkou součinnosti a pomoci při jednání. 
 
Miroslav Jungwirth – vznesl dotaz na termín zprovoznění lávky na Rajské zahradě, termín zprovoznění 
železniční zastávky Rajská zahrada a jak je řešeno parkování po zprovoznění. Odpověděli starosta Jiří Zajac 
a  vedoucí OSM Václav Havránek, parkování je řešeno parkovacím domem P+R, který není v současné 
době moc využíván, a není plánována žádná změna parkování, zastávka bude hotova do konce roku 2022            
a nebude otevřena, dokud nebude zprovozněna lávka, která bude pravděpodobně otevřena koncem 7/2023. 
Reagoval zastupitel Ing. Petr Hukal a zmínil možnost zřízení parkovacích zón a informoval o předjednané 
dohodě s MHMP ohledně uvolnění P+R Rajská zahrada. 
 
Zdeněk Bočan – bydlí v ulici Dvořišťská, v posledních měsících se do bytů MHMP, které jsou v ulici 
Dřítenská stěhují nepřizpůsobiví spoluobčané a stěžoval si na jejich chování. Informoval o rozhořčení nad 
touto situací a o petici, která je adresována MHMP a požádal starostu Jiřího Zajace o její předání. Byty byly 
původně určeny pro zaměstnance nezastupitelných profesí (hasiči, záchranáři…), jak je možné, že jsou nyní 
přidělovány problematickým občanům. Poté vyzval zastupitele za stranu Piráti k vyjádření k této 
nepochopitelné bytové politice. Reagoval zastupitel p. Jaroslav Verner, toto téma se řeší, informace 
z MHMP ohledně sociálních bytů jsou takové, že poslední rok nejsou v Kyjích žádné přidělovány, předtím 
bylo přiděleno 22 bytů, u 6 domácností byly problémy, řeší se 2 výpovědi a o dalších 2 je zatím 
rozhodováno.   
Následně v rozsáhlé diskusi vystoupili člen rady Martin Kouklík – citoval vyjádření úředníka MHMP, ze 
kterého vyplynulo, že se jedná o multikulturní sociální experiment, zastupitel Josef Kutmon – situace je 
neúnosná a navrhl podat žádost o svěření těchto bytů do správy MČ Praha 14, nebo alespoň jednoho bytu 
pro služebnu městské policie, starosta Jiří Zajac  - svěření bytů by bylo možné řešení vzhledem k bytové 
politice MČ Praha 14 (možnost uzavření nájemní smlouvy na dobu 3 měsíců), zastupitelka Soňa Tománková 
– problém roste, upozorňuje na to řadu let a v interpelacích zastupitelů podá návrh usnesení k této věci, 
místostarostka PhDr. Zuzana Jelenová – informovala, jako občanka Černého Mostu o svých osobních 
nepříjemných zkušenostech, zastupitel Jaroslav Verner – co se týče problémových nájemníků musí se k nim 
přistupovat nekompromisně, podpoříme návrh na svěření bytů do správy MČ Praha 14, zdůraznil, že ne 
všichni sociální nájemníci jsou nepřizpůsobiví, reagoval Martin Kouklík – nikde nebylo řečeno, že všichni 
nájemníci magistrátních bytů přidělených v tíživé sociální situaci jsou nepřizpůsobiví  - zastupitel Ing. Petr 
Hukal – také vyjádřil podporu návrhu na svěření bytů do svěřené správy městské části, místostarostka Mgr. 
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Mária Ševčíková – informovala o svých osobních zkušenostech a také vyjádřila podporu návrhu na svěření 
bytů do správy městské části, zastupitel Mgr. Radek Vondra  - je potřeba situaci řešit od základů, podobné 
problémy jsou i v jiných lokalitách, na Černém mostě je potřeba situaci změnit celkově, zmínil projekt 
„Lepší čerňák“ 
V závěru se k diskusi vyjádřil pan Bočan a předal zmiňovanou petici starostovi Jiřímu Zajacovi.  
 
 
Poté následovaly interpelace zastupitelů. 
 
Vystoupila pí Soňa Tománková s návrhem usnesení k problematice bytové politiky MHMP s tím, že 
případným úpravám vyjde vstříc. Reagoval Jiří Zajac s protinávrhem a taktéž připustil možnost úprav. 
Rovněž vystoupil Josef Kutmon s návrhem usnesení. Poté vyhlásil starosta přestávku pro zformulování 
konkrétního usnesení. Po přestávce předseda návrhového výboru přednesl návrh usnesení. Mgr. Vojtěch 
Tomášek podal návrh na hlasování o bodech usnesení odděleně.  
 
Starosta Jiří Zajac dal hlasovat o bodu I. návrhu usnesení. 
 
Hlasování 
pro: 23  
proti: 0  
zdržel se: 1  
nehlasoval: 3  
nepřítomen: 1 
Tento návrh byl schválen.  
 
Poté dal starosta Jiří Zajac hlasovat o bodu II. návrhu usnesení. 
 
Hlasování o bodu II. návrhu usnesení: 
pro: 27  
proti: 0  
zdržel se: 0  
nehlasoval: 0  
nepřítomen: 1 
Tento návrh byl schválen.  
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Městská část Praha 14 

Zastupitelstvo městské části 
 

U S N E S E N Í 
 

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 06.09.2022  

 
Číslo usnesení: 071/ZMČ/2022 

 
k realizaci politiky magistrátu hl. m. Prahy při přidělování bytů v režimu bydlení pro osoby v sociální 

tísni (BOST) na území MČ Praha 14 
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
I. nesouhlasí  
1. s realizací politiky magistrátu hl. m. Prahy při přidělování bytů v režimu bydlení pro osoby v sociální 

tísni (BOST) na území MČ Praha 14 
II. ukládá  
1. Radě městské části Praha 14 

zahájit jednání o postupném převodu bytů v majetku hl. m. Prahy do svěřené správy MČ Praha 14 

Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady  
Termín plnění: 14.09.2022  
 

Pokračování  bodu interpelace zastupitelů: 
 

Soňa Tománková – vznesla dotaz k nabídce předvolební debatě lídrů stran a hnutí, které kandidují do ZMČ 
Praha 14. Reagoval Jiří Zajac – přišla nabídka z TV Praha a přeposlal ji dál všem lídrům stran a hnutí.  
 
17a. Návrh na podání žádosti o svěření torza "černého mostu", k. ú. Kyje, do svěřené správy 
nemovitostí MČ Praha 14 
_______________________________________________________________________________________ 
Návrh přednesl starosta Jiří Zajac. V diskusi vystoupila Soňa Tománková s dotazem na výši nákladů na 
rekonstrukci torza, výše nákladů na údržbu a zabezpečení. Odpověděla Mgr. Mária Ševčíková na základě 
jednání s projektantem je odhadovaná výše 7 – 10 mil. Kč.  MČ Praha 14 disponuje dotací pouze na 
projektovou dokumentaci a prověří možnost, na základě návrhu Ing. Petra Hukala, uvolnění fin. prostředků 
z dotace na akce severovýchodní cyklomagistrála. Dále se diskutovaly další možnosti získání finančních 
prostředků, možnosti přesunutí a zachování torza jako historicky důležitého prvku. Po diskusi členové 
zastupitelstva hlasovali o návrhu usnesení. 
 
Hlasování:  
pro: 26  
proti: 0  
zdržel se: 0  
nehlasoval: 0  
nepřítomno: 2 
Tento návrh byl schválen.  
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Městská část Praha 14 

Zastupitelstvo městské části 
 

U S N E S E N Í 
 

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 
konaného dne 06.09.2022  

 
Číslo usnesení: 072/ZMČ/2022 

 
na podání žádosti o svěření torza "černého mostu", k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ 

Praha 14 
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
I. schvaluje  
1. podání žádosti o svěření torza "černého mostu", k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 
II. ukládá  
1. Radě městské části Praha 14 

zajistit podání žádosti o svěření torza "černého mostu", k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ 
Praha 14, odboru evidence majetku MHMP 

Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta  
Termín plnění: 15.10.2022  

 
18. Průběžná informace o aktuálním stavu klíčových projektů MČ Praha 14 
_______________________________________________________________________________________ 
V diskusi vystoupila Mgr. Irena Kolmanová a poukázala na uvedené termíny realizace  projektů 
„rekonstrukce ul. Za Rokytkou“ a  „Centrální park ČM“. Vysvětlil Ing. Petr Brych, vedoucí odboru 
investičního. 
 
19. Návrhy, připomínky 
______________________________________________________________________________________ 
Pavel Mašek – vznesl dotaz na důvod zdržení rekonstrukce v ZŠ Vybíralova. Odpověděl Ing. Petr Brych – 
zdržení není, vše je podle harmonogramu. 
 
 
 
Začátek zasedání: 
15:00 

Konec zasedání: 

19:55 

Zapsal:  

Kateřina Hladíková 

 

Ověřovatelé:  
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Mgr. Irena Kolmanová 

 

Ing. Karel Med 

 

 

Jiří Zajac 

 

PhDr. Zuzana Jelenová 
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