
Zpravodajství z radnice

Na svém 66. jednání dne 16. října Rada MČ Praha 14

souhlasila

s rozdělením pozemků parc. č. 228/4 a 228/5 v Hostavicích

s cenou za pronájem pozemků v lokalitě Borská ve výši 5 Kč/m2 rok, které jsou využívány jako zahrádky

s vypsáním výběrového řízení na pronájem bytu 2+0 v Rochovské ul. 764 za regulované nájemné s podmínkou úhrady dlužné částky za užívání
bytu po předchozím nájemníku ve výši minimálně 124 810 Kč a poplatků z prodlení

s realizací stavby penzion Veronika - nástavba v Baštýřské ul. 555

s podáním žádostí ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova o přidělení grantu hl. m. Prahy pro oblast sportu a
tělovýchovy na rok 2002 a s finančním krytím ve výši 25 % z rozpočtu MČ Praha 14 v případě přidělení grantu

s návrhem na vybudování víceúčelového tělovýchovného zařízení se zaměřením na judo, kick-box společností KTSO, a. s.

s návrhem konkurzní komise na jmenování Mgr. Zdeňky Pacákové do funkce ředitelky ZŠ Hloubětínská

schválila

pronájem části objektu Cíglerova 1090 společnosti Siemens, s. r. o., za účelem umístění technologické jednotky a tří anténních nosičů pro
vybudování sítě mobilních telefonů

uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem ubytovny v Broumarské 25 s přilehlými pozemky s firmou Jaromír Svoboda UBYT-TOUR
s nájemným ve výši 1 Kč/rok

zadání veřejné zakázky na označení polikliniky Parník na Černém Mostě

ceny za ubytování a služby s ním spojené v ubytovnách umístěných v objektech škol

odměnu pro Správu majetku Praha 14, a. s., na rok 2002 ve výši 5 126 380 Kč (vč. DPH) za činnosti spojené s nájmem bytových a nebytových
prostor a odměnu ve výši 4 435 086 Kč

Na svém 67. jednání dne 30. října Rada MČ Praha 14

souhlasila

s pronájmem pozemku parc. č. 1388/24 v Hloubětíně za cenu 30 Kč/m2/rok S. Zapletalovi

s návrhem na změnu územního plánu ve věci využití pozemku parc. č. 784 v Hloubětíně: místo plochy pro zástavbu park a parkově upravená
plocha

s pronájmem částí pozemků parc. č. 735/1 a 734/1 v Hloubětíně za cenu 5 Kč/m2/rok Bytovému družstvu Poděbradská

s uzavřením nové nájemní smlouvy s P. Patákem ke školnickému bytu

s přidělením bytu: 2 + kk manželům Znamenáčkovým za podmínky vrácení bytu 1+ 0 a 1 + 0 Ž. Ferencové

se smlouvou na revizi a servis požární vzduchotechniky v poliklinice Parník se společností A. M. Technik, s. r. o.

s odprodejem pozemků v Kyjích, ulice Bodlákova, parc. č. 2559 (625 m2), 2548 (628 m2) a 2551 (640 m2)

schválila

dodatek ke smlouvě s firmou VAS v. o. s. na rekonstrukci střech v Kukelské 904 a Poděbradské 558, 560, 5461

dodatek ke smlouvě s firmou Framal František Škovránek na nátěry oken v Poděbradské 562--566

prodloužení nájmu lékařům působícím v nebytových prostorách v Kukelské 904 do 31. prosince 2004

nabídku na 1. etapu výstavby předloženou firmou MORES PRAHA, s. r. o.

vyjádření MČ Praha 14 k odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí o umístění stavby obytný soubor jižně od Broumarské v Kyjích, určeného
odboru územního rozhodování Magistrátu



vzala na vědomí

výpovědi z  nájmu dříve pronajatých částí pozemků v Kyjích parc. č. 2201, 2626/1 a 126

zprávu o výběrovém řízení na rozšíření hřbitova v Kyjích

seznámila se

s žádostí ZŠ Vybíralova na odprodej optických přístrojů pro výuku z důvodů jejich zastarání na základě znaleckého posudku a doporučila řediteli
Mgr. Killichovi jejich odprodej formou veřejné dražby


