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ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICE

Na svém 3.zasedání dne
13.března
Zastupitelstvo MČ Praha 14 mj.

vzalo na vědomí

informaci o plnění úkolů Zastupitelstva MČ Praha 14
ustavení grantové komise pro oblast sociální a zdravotnictví, grantové komise pro oblast volného času dětí a mládeže a kultury a
grantové komise pro oblast sportu a tělovýchovy
informaci o vyúčtování přidělených finančních prostředků na granty v roce 2002
návrh zadání změny územního plánu hl. m. Prahy, která ve vymezeném území zohlední důsledky záplav

souhlasilo

se zprávou o činnosti Rady MČ Praha 14 za II. pololetí roku 2002
s návrhem na zadání změny územního plánu hl. m. s cílem novelizovat v souvisejících právních předpisech zátopová území
s uzavřením kupní smlouvy na prodej obytného domu čp 145 a 146 a pozemků parc. č. 747 a 749 v Horoušanské ul. s bytovým
družstvem Horous za kupní cenu 3 501 993 Kč
s odprodejem šesti pozemků o celkové výměře 673 m2 v k. ú. Kyje společnosti PANAS, s. r. o., za kupní cenu 595 Kč/m2, tj. za
celkovou cenu 400 435 Kč
s odprodejem pozemku o výměře 77 m2 v k. ú. Kyje manželům Kleinovým za celkovou cenu 50 000 Kč
s majetkoprávním vypořádáním pozemku pod objektem čp. 643 v k. ú. Hloubětín

schválilo

návrh jednacího řádu jako vzorový jednací řád pro výbory zastupitelstva
IV. úpravu a změnu rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2002, který činí po této změně 227 434 800 Kč
vydání dodatku č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství, které zřizuje MČ Praha 14, z důvodu novelizace
zákona č. 564/1990 Sb.
návrh zásad pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva MČ Praha 14, členům výborů zastupitelstva, členům komisí
Rady MČ Praha 14 a spolupracovníkům Městské části Praha 14
plán práce kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na rok 2003 dle předloženého návrhu

jmenovalo

předsedkyní grantové komise pro oblast sociální a zdravotní Helenu Mandjounehovou a dalšími členy této komise - RNDr. Jiřinu
Novákovou, CSc., Máriu Vrzalovou, Vladimíru Žaludovou, Soňu Matouškovou, Mgr. Jaroslava Jirouška, předsedkyní grantové
komise pro oblast volného času dětí a mládeže a kultury RNDr. Jiřinu Novákovou, CSc., a dalšími členy této komise - Renatu
Huškovou, Jitku Krátkou, Vladimíru Žaludovou, Petra Zubce, Lubomíra Vůjtěcha, předsedou grantové komise pro oblast sportu
a tělovýchovy starostu ing. Miroslava Froňka a dalšími členy této komise - Mgr. Jitku Žákovou, Mgr. Jaroslava Jirouška, ing.
Václava Hollana, Jindřicha Pohla

odvolalo

Hanu Vrtiškovou z postu tajemnice finačního výboru a zvolilo do této funkce ing. Kateřinu Abou Chahine

seznámilo se

se žádostí nájemníků bytového domu v Konzumní 641, se žádostí pana Mačenbachera, s usnesením Rady č. 2198/2002 a s
majetkovými poměry u pozemku pod objektem čp. 643 v k. ú. Hloubětín
se stavem stavebního řízení na investiční akci rekonstrukce komunikace Broumarská a s variantami řešení možné rekonstrukce
komunikace Broumarská s cílem zklidnění dopravy v historickém centru Kyjí

uložilo

Radě MČ Praha 14 jednat s investorem o možných úpravách komunikace Broumarská v rámci realizace její rekonstrukce s
cílem zklidnění dopravy v historickém centru Kyjí, o výsledcích jednání informovat zastupitelstvo a učinit neprodleně kroky k
vydání stavebního povolení
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pozastavit proces privatizace bytového domu v Konzumní 641

 

Na svém 7. jednání dne 4.března
Rada MČ Praha 14 mj.

 

pověřila

ing. Miroslava Froňka, starostu MČ Praha 14, zastupováním městské části jako účastníka řízení v územních řízeních vedených na
odboru výstavby Úřadu MČ Praha 14 a ing. Miroslava Skalu, zástupce starosty, zastupováním městské části v územních řízeních
vedených na odboru územního rozhodování Magistrátu hlavního města Prahy

souhlasila

se zveřejněním záměru a s následným uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku o výměře 20 m2 (zastavěná plocha -
garáž) v k.ú. Kyje za cenu 30 Kč/m2 za rok a na pronájem části pozemku o výměře 65 m2 (zahrádka) v k.ú. Kyje za tutéž cenu
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 000 Kč na dubnovou akci Předškoláček 2003 v Gongu
s účastí Městské části Praha 14 v mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 2003 (vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3.)

Na téměř 180 radnicích českých měst a obcí zavlála 10.března 
modročervená tibetská vlajka se zlatým sluncem. K této celosvětové

akci protestů proti násilné okupaci mírumilovného Tibetu Čínou 
před 44 lety se opětovně připojila i radnice Prahy 14

 

schválila

zveřejnění záměru na pronájem bytu o velikosti 2 + kk v Kardašovské ulici se smluvním nájmem za podmínky úhrady dluhu ve
výši 350 000 Kč váznoucího na bytě

vzala na vědomí

návrh změny vyhlášky hlavního města Prahy č. 32/1999 Sb., v části kategorie zátopových území, podle návrhu ředitele Magistrátu
ze dne 19. 2. 2003 a uložila ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty, jednat se správci vodních děl a toků a s představiteli MČ
Dolní Počernice a MČ Běchovice o spolupráci při regulaci Rokytky

Na svém 8. jednání dne 18.
března
Rada MČ Praha 14 mj.

odvolala

z komise pro prevenci kriminality MUDr. Alenu Brettschneiderovou, Lubomíra Kalaše a Milana Ščuku

vzala na vědomí

výsledky inventarizace majetku a závazků ve vlastnictví a správě Městské části Praha 14 za rok 2002
uvolnění částky 82 tisíc Kč na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí ke stavbě přechodu se signalizací - ul.
Broumarská x Stupská

souhlasila

s uzavřením podnájemní smlouvy u bytu MČ P-14 v ul. Kpt Stránského 993 o velikosti 3 + kk
s dalším využitím objektu bývalého Domu služeb ve Slévačské ul. 752 jako domu bytového



s udělením plné moci společnosti Inženýring dopravních staveb a.s. se sídlem Praha 2 k zastupování MČ P-14 při zajišťování
demoličního výměru k objektu bývalé školy v Prelátské ul. 14 v rámci stavby Broumarská
se zveřejněním záměru na odprodej pozemku parcely č. 2189 v k. ú. Kyje (proluka) o výměře 1 567 m2 za minimální cenu 1 670
Kč/m2
s využitím místnosti ve 2. nadzemním podlaží polikliniky Černý Most pro zřízení poradny prevence AIDS a solárního studia na
náklady podnájemce Heleny Rozšafné
s uzavřením smluv o dílo (na základě vyhodnocení výběrového řízení) s firmami: Nedokončená s.r.o. - na opravu balkonů v ul.
Slévačská 494-7, Eko-servis s.r.o. - na opravu kanalizace v ul. Cíglerova 1087-90 a dále na malování společných prostor a
výměnu lina v Kardašovské 625, 668, 670, 754-5, 775, Stormen s.r.o. - na opravu střechy v ul. Rochovská 764-67, Polabská
stavební CZ s.r.o. - na opravu střechy v Kardašovské 668 a 670, VAS v.o.s. - na opravu části střechy ve Slévačské 905

nesouhlasila

s využitím části plochy podzemního podlaží objektu Havana pro café bar-hernu

schválila

přidělení bytu o velikosti 2 + kk v Šebelově ul. 875 jako školnického bytu Pavle Hanušové, bytem Praha 9, na dobu jednoho roku

 

Z odborných komisí
Rady MČ Praha 14

 

Komise regionálního plánování (24. 2.)

Komise doporučila, aby křižovatka Ocelkova x Lipnická byla řešena jako kruhová, dále doporučila změnu ve využití prostor ve
Slévačské 752 - přestavbu objektu služeb na bytový dům - a změnu ve využití nebytových prostor v areálu Havana - na místě prodejny
lahůdek a elektroniky Café bar-herna.

Zdravotní komise (26. 2.)

Na svém prvním jednání komise prodiskutovala grantová témata pro oblast zdravotnictví na rok 2003 a odmítla podpořit žádost o
přidělení bytu pro zaměstnankyni nestátního zdravotnického zařízení v Praze 14 vzhledem k jejímu trvalému bydlišti v Praze 10.

Školská komise (3. 3.)

Komise vzala na vědomí žádosti pedagogických pracovníků o přidělení bytu. Zástupce starosty Mgr. Jaroslav Jiroušek informoval
členy komise o kolaudaci ubytovny v MŠ Chvaletická, kde jsou k dispozici dvě ubytovací jednotky pro dvě osoby a jedna pro jednu
osobu, a o plánovaných investičních akcích ve školství v Praze 14.

Komise životního prostředí (3. 3.)

Členové komise byli seznámeni s návrhem Programu rozvoje MČ Praha 14 v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí a dopravy na
léta 2003 až 2006 zpracovaným ing. Marií Veselou, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy našeho úřadu, jímž se budou zabývat
i na příštích jednáních.

Komise pro prevenci kriminality (5. 3.)

Komise zhodnotila plnění úkolů stanovených pro 2. pololetí roku 2002 a konstatovala, že mnohé úkoly budou převedeny i do dalšího
období, např. zřízení nízkoprahového klubu pro děti a mládež či domu dětí v naší MČ, aktivity v rámci protidrogové prevence, rozšíření
spolupráce se zástupci romské minority ap.

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí a sociální věci (12. 3.)

Kromě projednání konkrétního případu řešeného odborem sociálních věcí a zdravotnictví, týkajícího se úpravy styku otce s nezletilými
dětmi, se komise zabývala potřebou zlepšit informovanost o sociálních službách v Praze 14, Praze 9 a v jejich nejbližším okolí.

Z jednání výborů
Zastupitelstva MČ Praha 14

 

Výbor pro dopravu (26. 2.)

Doporučil Radě MČ Praha 14, aby usilovala o zřízení pravidelné autobusové linky mezi Černým Mostem a železniční zastávkou Praha-
Kyje, dále doporučil schválení výstavby provizorní světelné signalizace na přechodu ul. Broumarská v blízkosti kostela sv. Bartoloměje.
Výbor odhlasoval návrh usnesení pro Zastupitelstvo s cílem vyvolat jednání s investorem rekonstrukce Broumarské ulice a docílit změn
v projektu, které by vedly ke zklidnění dopravy v této oblasti.



Kontrolní výbor (3. 3.)

Vyslovil souhlas se zněním jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha 14 i s návrhem plánu práce kontrolního výboru na rok 2003
a uložil jeho předsedovi, aby definitivní znění plánu předložil nejbližšímu jednání Zastupitelstva ke schválení jako samostatný materiál.

Finanční výbor (5. 3.)

Projednal a po dílčí úpravě schválil jednací řád finančního výboru a doporučil radě a zastupitelstvu ke schválení návrh na 4. úpravu a
změnu rozpočtu MČ Praha 14.


