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Zpravodajství z radnice

Na svém 17. zasedání dne 18. 12. 2001 Zastupitelstvo MČ Praha 14

schválilo

2. úpravu a změnu rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2001. Rozpočet po této úpravě a změně činí k 30. 11. 2001: 238 113
700 Kč

plnění příjmů (181 042 200 Kč) a výdajů (141 726 800 Kč) MČ Praha 14 za 1.-3. čtvrtletí 2001

návrh rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2002

návrh na otevření kontokorentního úvěru pro rok 2002 u První městské banky, a. s., ve výši 10 000 000 Kč

podmínky a pravidla pro poskytování, čerpání, užití a vyúčtování grantů z rozpočtu MČ Praha 14

odepsání nedobytné pohledávky ve výši 1 874 609 Kč z důvodu pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze ve
věci zrušení konkurzu na majetek úpadce TIPO s. r. o. v likvidaci

vzalo na vědomí

hodnocení Programu rozvoje MČ Praha 14

souhlasilo

s prodejem pozemků: parc. č. 2808/1 a 2808/5 v Kyjích J. Valové za 862 400 Kč, parc. č. 2589/5 a 2808/2 v Kyjích
firmě Skanska Property Czech Republic, s. r. o., za 863 460 Kč, parc. č. 982/5 v Hostavicích ing. V. Haluzovi za cenu
minimálně 300 Kč/m2, parc. č. 982/4 v Hostavicích ing. L. Matouškové a L. Pečenkové za cenu minimálně 300 Kč/m2,
parc. č. 982/6 v Hostavicích ing. Lence a ing. Karlu Výborným za cenu minimálně 300 Kč/m2, parc. č. 1125/2 v Kyjích
S. Černé za 18 200 Kč

Na svém 68. jednání dne 13. 11. 2001 Rada MČ Praha 14

souhlasila

s odpisem pohledávky pro nedobytnost: Breta s. r. o. a Clinic Management s. r. o.

s odpisem nedobytných pohledávek fyzických osob, které se již nezdržují na území ČR

s vypsáním výběrového řízení na pronájem bytu 2+0 a 1+0, oba I. kat. v Rochovské ul.

s přidělením náhradního bytu 1+1 IV. kat. neplatičům nájemného

se zveřejněním záměru na pronájem bytu 3+kk I. kat. v Bojčenkově ulici oblastnímu spolku Českého červeného kříže

s pronájmem: části pozemku parc. č. 737/1 Družstvu vlastníků domů Poděbradská 141 a 142, pozemku parc. č. 1204/3
v Kyjích panu L. Bílému

s přidělením bytu: 3+kk L. Ferstlové, 1+1 M. Šimůnkové, 3+1 Z. Golové (za podmínky vrácení bytu 2+kk)

se změnou využití částí pozemků parc. č. 2671/34 a 2671/36 (z přírodní nelesní plochy na plochu služeb a nerušící
výrobu)

se záměrem na odprodej pozemků parc. č. 2589/5 a 2808/2 o celkové výměře 702 m2 za cenu 912 600 Kč
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s provozováním 210 kusů odpadkových košů v Praze 14 firmou Pražské služby, a.s.

schválila

přidělení bytu: 3+1 I. kat. manželům Medovým za podmínky vrácení bytu 1+1 II. kat., 1+1 II. kat. manželům Novým za
podmínky vrácení bytu 1+0 III. kat.

rekolaudaci bytu 1+0 III. kat. na nebytový prostor pro Správu majetku Praha 14

prodloužení termínu privatizace objektu Poděbradská 562 - 566 minimálně do roku 2003. Objekt bude zprivatizován po
konečném statickém vyhodnocení

pravidla pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných MČ Praha 14

Na svém 69. jednání dne 27. 11. 2001 Rada MČ Praha 14

souhlasila

s přidělením bytu: 1+kk L. Vozkovi (za podmínky vrácení bytu 3+1), 3+1 M. Zemanovi

s výběrovým řízením na pronájem bytu 2+kk I. kat. v Kardašovské ulici za smluvní nájemné

s využitím pozemků při Krylovecké ul. v Hloubětíně na výstavbu hromadných garáží

doporučila

zpracovat dokumentaci na úpravu dopravního režimu křižovatky Poděbradská x Pod Turnovskou tratí

požadavek na změnu územního plánu ohledně využití pozemku mezi bytovým domem v Šestajovické a objektem
bývalého statku - zachovat současné využití coby park a parkově upravenou plochu

vzala na vědomí

informaci o pozastavení privatizace domů v ulici Poděbradská 590, Chvalská 704 a Kukelská 904 a požádala Radu hl. m.
Prahy o udělení výjimky při stanovení ceny u privatizace těchto domů

Poznámka: úplná znění všech usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 14 jsou dostupná na internetu
(www.praha14.cz) nebo k nahlédnutí v úředních dnech v kanceláři starosty (Bří Venclíků 1073, 7. patro)


