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Zpravodajství z radnice

Na svém 4. jednání dne 21. ledna Rada MČ Praha 14 mj.

vzala na vědomí
l záměr tajemníka Úřadu MČ Praha 14 pověřit řízením kanceláře starosty Bohumila Sobotku a řízením oddělení místních daní a
poplatků odboru ekonomiky a správy majetku JUDr. Janu Bašnou
schválila
výroční zprávu o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2002
přechod práva nájmu k bytu: 
a/ 2 + 1 z původní nájemkyně Jaroslavy Dohnalové na jejího syna Zdeňka Malého,
b/ 3 + 1 z původní nájemkyně Alžběty Rathouské na její vnučku Vendulu Marešovou
doplnění soupisu nejnaléhavějších případů žádostí o přidělení bytu z důvodů sociální potřebnosti o tyto žadatele: Zdeňka
Lesniaková, Anna Dunková, Irena Navrátilová, Věra Nesselová
s návrhem na odprodej pozemků v k.ú.
Kyje za kupní cenu minimálně 595 Kč/m2 spol. PANAS s.r.o.
ustavení redakční rady Listů Prahy 14 ve složení: starosta ing. Miroslav Froněk, zástupci starosty ing. Miroslav Skala, Mgr.
Jaroslav Jiroušek a Mgr. Daniel Rovan, tajemník úřadu ing. Luděk Lisý, asistent starosty Bohumil Sobotka, vedoucí redaktor
Mgr. Jaroslav Šmíd
souhlasila
s kladným stanoviskem obce, že Soukromá střední škola Start plní nezastupitelnou funkci v celém regionu hlavního města Prahy

Na svém 5. jednání dne 4. února Rada MČ Praha 14 mj.

souhlasila
se změnou stanov obchodní společnosti Správa majetku Praha 14 a.s.
s vysláním ing. Luďka Lisého do představenstva této společnosti a JUDr. Jany Bašné do její dozorčí rady
jmenovala
členy dozorčí rady Správy majetku P-14 a.s. MUDr. Kateřinu Pavlíčkovou, Evu Dokonalovou, Soňu Matouškovou, Miroslava
Dvořáka, ing. Vladimíra Vojtu, CSc., Renatu Huškovou
předsedkyní komise prevence kriminality Renatu Huškovou a členy této komise ing. Miroslava Skalu, PaedDr. Vladimíru
Kohoutovou, Radku Novotnou, MUDr. Václava Boudu, Vojtěcha Trauriga
předsedkyní komise pro sociálně právní ochranu dětí a sociální věci PhDr. Hanu Urbanovou a členy této komise Janu Peckovou,
Miroslavu Filipovou a Lubomíra Vůjtěcha
předsedou komise regionálního plánování ing. Vladimíra Vojtu, CSc., a jejími členy ing. Pavla Tůmu, ing. arch. Milana Veselého,
ing. Karla Soukeníka, ing. Karola Boška, ing. Jaroslava Chládka, ing. Víta Zárubu, Zdeňka Ruta, Viktora Šímu, Josefa Kutmona,
Rudolfa Mikeše
předsedkyní komise životního prostředí MUDr. Kateřinu Pavlíčkovou a členy této komise Mgr. Jitku Žákovou, Petra Zubce, ing.
Luďka Lisého, ing. Milana Tůmu, Miluši Wolduovou, Daniela Koláčka, Václava Koskubu, Ivonu Hlasovou, Štefana Juhasze,
Petra Pavlíčka
předsedkyní školské komise Mgr. Jitku Žákovou a členy této komise Jitku Krátkou, PhDr. Evu Podhajskou, MVDr. Martina
Pangráce, ing. Jaroslava Chládka, ing. Mgr. Marii Novákovou, Mgr. Václava Navrátila, Mgr. Jarmilu Kolečkovou, prom. ped.
Jana Kunického, Jaroslavu Kozohorskou, Martinu Černou
předsedkyní zdravotní komise Soňu Matouškovou a členy této komise RNDr. Jiřinu Novákovou, CSc., MUDr. Pavla Drlíka,
MUDr. Kateřinu Boudovou, MVDr. Martina Pangráce, Miroslavu Filipovou, Miluši Wolduovou, Miluši Menšíkovou, Petra Růžičku
předsedou bytové komise Miroslava Dvořáka a členy této komise ing. Evu Bažilovou, ing. Karla Cekotu, Evu Dokonalovou, ing.
Miroslava Froňka, Bohumila Sobotku, Evu Prknovou
předsedou komise kultury a aktivit volného času PhDr. Zuzanu Jelenovou a členy této komise RNDr. Jiřinu Novákovou, CSc.,
Jitku Krátkou, Petra Zubce, Jaroslava Pivoňku, ing. Mgr. Marii Novákovou, Zuzanu Grigarovou
schválila
doplnění soupisu nejnaléhavějších případů žádostí o přidělení bytu z důvodů sociální potřebnosti o Antonína Galušku

Na svém 6. jednání dne 18. února Rada MČ Praha 14 mj.

schválila
nové zásady pronajímání bytů Městské části Praha 14. Zásady vycházejí z dosavadních zkušeností v problematice pronajímání
obecních bytů a také ze zkušeností ostatních městských částí. Novinkou je kategorie tzv. startovacích bytů určených pro mladé
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perspektivní manželské páry
regulační opatření pro povolování velkoplošných reklamních zařízení na území městské části. Tato regulační opatření spočívají v
omezení počtu těchto přemnožených reklamních zařízení na únosnou mez, ve sjednocení jejich vzhledu a v dalších opatřeních
směřujících ke zlepšení životního prostředí
návrh podmínek a pravidel pro poskytování, čerpání, užití a vyúčtování grantů z rozpočtu městské části Praha 14
grantová témata pro rok 2003 a maximální částku určenou pro granty:
a) v oblasti sociální a zdravotnictví 300 tis. Kč,
b) v oblasti volného času dětí a mládeže a kultury 350 tis. Kč,
c) v oblasti sportu a tělovýchovy 350 tis. Kč
návrh jednacího řádu komisí rady
poskytnutí jednorázového příspěvku na pořádání stepového setkání Pražská 14 školnímu sportovnímu klubu při ZŠ Chvaletická
ve výši 15 000 Kč
zabývala se
pokračováním privatizace bytového fondu. Souhlasila s odprodejem bytového domu v ulici Chvalská č.p. 704, v ulici
Horoušanská č.p. 145 a 146. Pokud Zastupitelstvo městské části Praha 14 úmysl rady potvrdí, budou tyto domy prodány
družstvům, která vytvořila více než polovina řádných nájemníků
souhlasila
aby od 1. března byly obřadními dny čtvrtek a pátek od 9 do 15 hod. a sobota od 9 do 13 hod.
s provozováním v poliklinice Černý Most (dříve bufet) prodejny diabetických a zdravotnických pomůcek, firmou SETRANS
s vyplacením roční odměny ředitelům ZŠ z výdělečné činnosti základních škol za hospodářský rok 2002 a s vyplacením odměn
ředitelům základních a mateřských škol za I. pol. školního roku v oblasti hlavní činnosti
nesouhlasila
s prominutím poplatků z prodlení Evě Šťastné, které činí ke dni úhrady dluhu 58 300 Kč
jmenovala
ing. Ladislava Dubského členem komise pro prevenci kriminality
seznámila se
s žádostí obyvatel Hloubětína o přešetření stavebního povolení na stavbu čerpací stanice pohonných hmot spol. SHELL v
mimoodvolacím řízení a pověřila ing. Miroslava Froňka, starostu městské části Praha 14, předložením návrhu odpovědi na tuto
žádost na dalším jednání Rady
revokovala
usnesení rady z 2. 10. 2001 a pověřila vedoucího kanceláře starosty Úřadu MČ Praha 14, aby o udělení souhlasu majitele bytu
městské části Praha 14 k poskytnutí ubytování cizinců k dlouhodobému - trvalému pobytu v ČR rozhodl v případě, kdy se jedná o
manžela(ku) nájemce bytu, případně manžela(ku) osoby, která s nájemcem žije ve společné domácnosti. V ostatních případech
tato pravomoc zůstává v kompetenci Rady MČ Praha 14


