Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 59/RMČ/2014

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 813, ul. Maňákova,                Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o schválení  obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok        

T: 31. 3. 2014














          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS, nájemci
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 60/RMČ/2014

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská,                Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 2 roky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o schválení  obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 2 roky        

T: 31. 3. 2014














          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS, nájemce
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 61/RMČ/2014

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 767, ul. Rochovská,                Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou 2 roky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o schválení  obnovy nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou 2 roky        

T: 31. 3. 2014














          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS, nájemce
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 62/RMČ/2014

k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 1 + 0                                v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25,                     ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 1 + 0           v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014          


T: 28. 2. 2014












          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most, s. r. o., podnájemce
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 63/RMČ/2014

k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 26 o velikosti 2 + 0                                v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 26 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25,                     ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 26 o velikosti 2 + 0           v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014          


T: 28. 2. 2014












          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most, s. r. o., podnájemce
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 64/RMČ/2014

k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0                                v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25,                     ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou od 15. 2. 2014 do 15. 8. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0           v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou od 15. 2. 2014 do 15. 8. 2014          


T: 14. 2. 2014












          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most, s. r. o., podnájemce
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 65/RMČ/2014

k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0                                v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25,                     ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou od 15. 2. 2014 do 14. 8. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0           v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou od 15. 2. 2014 do 14. 8. 2014          


T: 15. 2. 2014












          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most, s. r. o., podnájemce
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 66/RMČ/2014

k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0                                v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25,                     ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o podnájemní smlouvě k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v domě                 č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014          


T: 28. 2. 2014












          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most, s. r. o., podnájemce
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 67/RMČ/2014

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti                   4 + 1 v domě č. p. 491, Krylovecká ul., Praha 9, za podmínky vrácení bytu stávajícího
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti
4 + 1 v domě č. p. 491, Krylovecká ul., Praha 9 na dobu neurčitou, za podmínky vrácení bytu stávajícího, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě
 
II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní  společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu                   o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 491, Krylovecká ul., Praha 9, na dobu neurčitou, za podmínky vrácení bytu stávajícího
          
T: 31. 3. 2014










          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS, nájemce
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 68/RMČ/2014

k návrhu na souhlas s pronájmem prostoru v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 626 
ulice Kardašovská, Praha 9 pro neziskovou organizaci APPN, o.s.
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í 

s pronájmem prostoru o celkové výměře užitkové plochy 427,90 m2  a o celkové výměře venkovní plochy 7 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 626 ulice Kardašovská, Praha 9 pro neziskovou organizaci APPN, o. s., se sídlem Světova 1051/15, 180 00 Praha 8, IČ: 26611716, za účelem vybudování a provozování multifunkčního prostoru „Tichoviště“, za minimální cenu nájemného ve výši 200 Kč/m2/rok za užitkovou plochu a 150 Kč/m2/rok za venkovní plochu
 
II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14 a. s., o odsouhlasení pronájmu prostoru v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 626 ul. Kardašovská, Praha 9, za účelem vybudování a provozování  multifunkčního prostoru „Tichoviště“, za minimální cenu nájemného ve výši                  200 Kč/m2/rok za užitkovou plochu a 150 Kč/m2/rok za venkovní plochu
          
T: 28. 2. 2014







          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   SMP-14, a. s., OSMI, nájemce
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 69/RMČ/2014

k návrhu na postoupení pohledávek 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s  postoupením pohledávek dle přílohy č. 1  tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  
 
II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit  postoupení pohledávek dle přílohy č. 1  tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  
          
T: průběžně
















          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS, OŘEŠ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 70/RMČ/2014

k návrhu na úpravu Zásad městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů                         a prostor sloužících k podnikání 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

úpravu Zásad městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání s účinností od 15. 2. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat ředitelku Správy majetku Praha 14, a. s. o schválení Zásad městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání s účinností            od 15. 2. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  
          T: 15. 2. 2014













          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS
                                                                          Příloha č. 1
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Zásady městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání






Platné od 15. 2. 2014



ČÁST 1 - BYTY




Čl. I. 
Vymezení působnosti:

Správa majetku Praha 14 a.s. (dále jen správce)
pověřená na základě mandátní smlouvy 1/2012/SMP14 ze dne 14.11.2012 je povinná postupovat při správě pohledávek vzniklých z titulu pronájmu bytů s péčí řádného hospodáře a v souladu s tímto metodickým pokynem, případně dalšími pokyny Městské části Praha 14
odpovídá za evidenci a inventarizaci pohledávek vzniklých z titulu pronájmu bytů
	odpovídá za celkovou efektivitu vymáhání pohledávek vzniklých z titulu pronájmu bytů
	v souladu s tímto metodickým pokynem předává pohledávky vzniklé z titulu pronájmu bytů k soudnímu vymáhání

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen OSVZ)
odpovídá za práci s dlužníky v oblasti platebních možností dlužníků a sociální únosnosti sankcí
odpovídá za dodržování termínů pro předání potřebných informací správci ve lhůtách stanovených tímto metodickým pokynem
	navrhuje postupy vedoucí k umoření dluhu (tzv. plán oddlužení) v závislosti na platebních možnostech a sociální únosnosti jednotlivých dlužníků ve lhůtě 30 dnů ode dne kontaktování dlužníka


Čl. II. 
Upomínání dlužných plnění

Správce je povinen sledovat platební kázeň jednotlivých nájemců, přijaté platby řádně přiřazovat k předpisu nájemného a k předpisu úhrad za plnění spojená s užíváním bytu (dále jen „služby“), evidovat a sledovat dlužná plnění a údaje o těchto skutečnostech věrně zachycovat v účetnictví.
	Správce obdrží nejpozději do 15. dne následujícího měsíce bankovní výpisy, na jejichž základě provede kontrolu úhrad nájemného a služeb. Pokud je nájemce v prodlení s úhradou nájemného nebo služeb, je správce povinen nájemce písemně upomenout, resp. vyzvat (Výzva - VZOR - Příloha č. 1) k úhradě dlužného plnění. 
	Správce je povinen zaslat obyčejnou poštovní zásilkou nájemci Výzvu (Příloha č. 1 – VZOR - Výzva) nejpozději do konce 1. kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistil prodlení; kopii Výzvy založí do spisu.
	Správce v této Výzvě stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění, v zásadě v délce 15 dní od doručení Výzvy. 
V případě, že se správce s nájemcem dohodli na jiném způsobu doručování (e-mail, SMS), uvede se tento způsob doručení do spisu, spolu se založením příslušného důkazního prostředku o tomto způsobu doručení.
	Pokud nájemce zaplatí dlužné nájemné nebo úhradu za služby nejpozději v termínu stanoveném ve Výzvě, promíjí se mu bez dalšího povinnost uhradit příslušenství vztahující se k této úhradě, pokud příslušenství nepřesáhne částku 100 000,- Kč. V takovém případě musí v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze o prominutí pohledávky rozhodnout zastupitelstvo městské části (dále jen ZMČ).
	 Správce vždy k 30. 6. a 31. 12. běžného roku vyčíslí dle zákona č. 67/2013  Sb. poplatky z prodlení a vyzve nájemce k jejich zaplacení ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení výzvy. Pro účely výpočtu poplatků z prodlení se stanovuje, že v případě částečných úhrad nájemného, u kterých nebylo možno identifikovat účel platby, správce připíše takto došlou platbu nejprve na úhradu nájemného a zbylou část na dílčí platbu za služby spojené s užíváním bytu
Pokud dlužné plnění nedosáhne v součtu částky 500,- Kč bez příslušenství, není správce povinen zaslat nájemci Výzvu ve lhůtách podle předchozích odstavců; v takovém případě zahrne správce dlužnou částku do ročního vyúčtování služeb. Výzvu správce nezasílá také v případě úmrtí nájemce (musí být doloženo úmrtním listem), nebo v případě, kdy není známo bydliště dlužníka.
	Pokud souhrn pohledávek nájemce přesáhne výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ustanovení tohoto odstavce se nepoužije; správce postupuje podle ustanovení odstavce 6).

	OSVZ je povinen sledovat platební kázeň jednotlivých nájemců v informačním systému. V případě, že dlužná částka na nájemném popř. vyúčtování služeb činí více než 500,- Kč, OSVZ kontaktuje nájemce nejpozději do konce 1. kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k prodlení, OSVZ prošetří a nejpozději do 20 dnů od kontaktování dlužníka předá správci informace o spolupráci, stanovisko k platebním možnostem nájemce, popř. návrh dalšího postupu (splátkový kalendář, snížení nájemného …)  
V případě, že nájemce spolupracuje, navrhne OSVZ  individuální plán oddlužení na základě hlubokého posouzení celkové situace dlužníka. (Individuální plán je forma dvoustranné dohody). Návrh individuálního plánu oddlužení předloží OSVZ správci, který předloží Radě m. č. Praha 14 návrh řešení (individuální plán oddlužení), ve kterém mimo využití metod sociální práce může být navrženo jako  řešení situace:

	výměna bytu za menší
	dohoda o splácení dluhu nad rámec těchto zásad
	snížené nájemné (nájemné může být sníženo max. na 50% výše stávajícího nájemného v bytě, který dlužník obývá na základě platné nájemní smlouvy, snížené nájemné nemůže být využito u dlužníků, jejichž příjem vč. osob s ním sdílející domácnost, přesahuje 2,0 násobek životního minima domácnosti dlužníka a zároveň se jedná o výdělečně činné osoby či příjemce jiného pravidelného příjmu nebo důchodu s výjimkou případů, kdy je vyplácena dávky či dávky na bydlení, nájemné může být sníženo maximálně po dobu splácení dlužné částky). 
	prominutí příslušenství  

	O schválení plánu oddlužení rozhoduje na základě výše uvedených stanovisek Rada m. č. Praha 14.  

	V případě, že nájemce nespolupracuje s OSVZ a nezaplatí dlužná plnění na základě Výzvy, ve lhůtách a za podmínek v ní uvedených, je správce povinen, nejpozději do 30 dnů od marného uplynutí lhůt ve Výzvě uvedených, předat pohledávku k soudnímu vymáhání, s tím že:

	K soudnímu vymáhání budou předány veškeré pohledávky, které jsou ke dni předání po splatnosti, a které dosud nebyly uplatněny u soudu jinou žalobou bez ohledu na to, zda byly všechny upomenuty Výzvou dle článku II. odstavec 2) písmeno a),

právník je povinen odeslat předžalobní upomínku - (Příloha č. 2 – VZOR - předžalobní upomínka), a to v souladu s § 142a občanského soudního řádu; Výzva bude odesílána prokazatelným způsobem (dodejka do vlastních rukou, opatřená doložkou „Nevracet, vhodit do schránky),
neuhradí-li nájemce dlužná plnění ani na základě Předžalobní upomínky a zároveň výše závazku přesáhne 5.000,-- Kč, nebo nejstarší závazek bude po splatnosti déle než 6 měsíců, bude věc bez zbytečného odkladu uplatněna žalobou u soudu; při nesplnění ani jedné z podmínek bude nejpozději po uplynutí 6 kalendářních měsíců opakovaně zaslána Předžalobní upomínka. Tato upomínka bude obsahovat všechny pohledávky po splatnosti.


Čl. III. 
Uzavírání splátkových dohod

	Do doby, kdy je správce povinen dle části 1, čl. II. odst. 6) předat dlužné plnění k dalšímu vymáhání, je správce oprávněn uzavřít s nájemcem v písemné formě splátkovou dohodu na dobu nejvíce 18 měsíců ohledně dlužné částky, která včetně příslušenství nepřesahuje 50.000,- Kč, za současného splnění těchto dalších podmínek:

	nájemce svůj dluh zároveň uzná (pokud by se jednalo o uznání promlčeného dluhu, musí být taková skutečnost výslovně v uznání uvedena)
	u dlužné částky, která včetně příslušenství přesahuje 30.000,- Kč bude splátková dohoda uzavřena formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti (exekuční titul); náklady na pořízení takového zápisu nese nájemce
	v případě, že má nájemce již uzavřenu se správcem jinou splátkovou dohodu, nesmí být v součtu překročeny limity uvedené výše v tomto odstavci (týkající se 50.000,- Kč a 18 měsíců)
	nejsou naplněny podmínky pro podání výpovědi z nájmu bytu z důvodů uvedených v § 711 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku (jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě).

	v případě, že má nájemce již uzavřenu jinou splátkovou dohodu, nesmí být v součtu překročeny limity uvedené výše v tomto odstavci (týkající se 50.000,- Kč a 12 měsíců), s tím, že veškeré předchozí dohody budou zrušeny a nahrazeny novou dohodou,
	nejsou naplněny podmínky pro podání výpovědi z nájmu z důvodů uvedených v § 2288 a § 2291 Zákona Občanský zákoník 
	dojde-li k zániku dohody v důsledku porušení povinnosti ze strany nájemce (neplnění dohody nebo vznik jiné pohledávky na běžném nájemném či platbám za služby), je správce povinen doporučeným dopisem s dodejkou nájemci oznámit zánik dohody a předat pohledávku k vymáhání dle ustanovení čl. II.


	Splátková dohoda musí obsahovat zejména údaje dle Přílohy č. 3 – VZOR – Splátkové dohody
	Před uzavřením splátkové dohody není nutné vyčerpat povinnost učinit Výzvu.
	Pokud požadavky nájemce na uzavření splátkové dohody překračují limity uvedené v předchozích odstavcích, předá správce neprodleně tuto informaci OSVZ, který nejpozději do 15 dnů od předání podkladů zašle správci stanovisko k platebním možnostem dlužníka

	Po obdržení stanoviska OSVZ správce předloží věc k projednání radě městské části Praha 14 (dále jen RMČ). 
	Po kladném rozhodnutí RMČ (resp. ZMČ, bude-li nezbytné) zajistí správce uzavření splátkové dohody s nájemcem. V případě prominutí dlužné částky sdělí správce tuto skutečnost nájemci.
	Po záporném rozhodnutí RMČ (resp. ZMČ, bude-li nezbytné) je správce povinen nájemce informovat o neschválení splátkové dohody a dále postupuje standardním způsobem.





Čl.IV.
Další úkony správce

	Dlužná plnění v součtu nepřesahující částku 5.000,- Kč bez příslušenství správce písemně upomíná vždy nejméně dvakrát ročně (z toho jednou vždy při příležitosti ročního vyúčtování služeb), event. využívá dalších forem legálního mimosoudního vymáhání. Zároveň správce sleduje lhůty dle části 1,                 čl. II. 

	Správce je povinen neprodleně v případě, že jsou naplněny důvody pro podání výpovědi z nájmu bytu
	dle ustanovení § 2288 Zákona Občanský zákoník (zejména v případě, že  nájemce poruší hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu bytu) předložit RMČ návrh na podání výpovědi z nájmu bytu,
	dle ustanovení § 2291 Zákona Občanský zákoník (nájemce nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu) zaslat nájemci do 15ti dnů ode dne, kdy se správce dozví o splnění této podmínky, výzvu k odstranění protiprávního stavu (viz. příloha č. 4) a zároveň předložit RMČ návrh na podání výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní lhůty. Výzva bude zaslaná na dodejku s doložkou „Nevracet, vložit do schránky“. U nájemních smluv uzavřených před 1. lednem 2014 zašle správce z opatrnosti následující den druhou výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou s doplněním, že k této výpovědi se přihlédne jen tehdy, jestliže výpověď ze dne … bude shledána neúčinnou.


	V případě, že na dlužné nájemné splňující předchozí podmínku je uzavřena splátková dohoda, kterou nájemce plní, se dle předchozího odstavce nepostupuje. 

Správce je povinen si s péčí řádného hospodáře počínat tak, aby nedošlo k promlčení práva na zaplacení dlužného plnění. V případě, že promlčení hrozí, je povinen nejpozději 6 měsíců před promlčením informovat RMČ o této skutečnosti.
	Pokud závazky nájemce překročí bez příslušenství částku 5.000,- Kč, nebo pokud zanikne právní vztah, na základě kterého tyto závazky vznikly /nájem/, nebo pokud se ukáže, že takový vztah neexistuje, nepostupuje správce dle článku V., ale dle ujednání předchozích článků tohoto pokynu.
	Pokud závazky nájemce překročí bez příslušenství částku 5.000,- Kč, nebo pokud zanikne právní vztah, na základě kterého tyto závazky vznikly /nájem/, nebo pokud se ukáže, že takový vztah neexistuje, nepostupuje správce dle článku IV., ale dle ujednání předchozích článků tohoto pokynu.





Čl. V.
Přihlašování pohledávek do insolvenčního a jiných řízení

V případě zániku nebo úmrtí dlužníka či v jiných zákonem stanovených případech připraví správce podklady pro přihlášení pohledávky do insolvenčního, dědického či jiného řízení a do 14 dnů od zjištění skutečností umožňujících přihlášení pohledávky zajistí přihlášení do daného řízení. 


Čl. VI.
Promíjení pohledávek a jejich příslušenství
Prominutí či odpis pohledávky, která nepřevyšuje včetně příslušenství částku 100 000,- Kč, schvaluje RMČ. 
	Prominutí či odpis pohledávky, která převyšuje včetně příslušenství 100 000,- Kč, schvaluje ZMČ. 
	Žádosti o prominutí pohledávky předává správce spolu se svým stanoviskem a stanoviskem OSVZ k projednání RMČ popř. ZMČ.
a) 	Po kladném rozhodnutí RMČ (resp. ZMČ, bude-li nezbytné) sdělí správce tuto skutečnost nájemci.
b)	Po záporném rozhodnutí RMČ (resp. ZMČ, bude-li nezbytné) informuje správce nájemce o neprominutí a nabídne nájemci možnost uzavření splátkové dohody a dále postupuje standardním způsobem.
	Návrhy na odpis pohledávky bude správce předkládat čtvrtletně ke schválení RMČ vč. příslušných dokladů a komentářů.
	K prominutí příslušenství dochází i na základě naplnění podmínek obsažených v ustanovení čl. II. odst. 2 písm. d) tohoto Metodického pokynu. V takovém případě se příslušenství ani nepředepisuje k úhradě a ani nevymáhá.
	Evidenci přeplatků vede správce minimálně po dobu tří let. V průběhu této doby je správce povinen učinit minimálně dva pokusy o jejich vypořádání. 




ČÁST 2 – Prostor sloužící k podnikání 

Vymezení působnosti 

Správa majetku Praha 14 a.s. (dále jen správce)
pověřená na základě mandátní smlouvy 1/2012/SMP14 ze dne 14.11.2012 uzavřené s Městskou částí Praha 14 (dále jen „správce“) je povinná postupovat při správě pohledávek s péčí řádného hospodáře a v souladu s tímto metodickým pokynem, případně dalšími pokyny Městské části Praha 14
	je správcem veškerých pohledávek Městské části Praha 14 vzniklých z titulu pronájmu prostor sloužících k podnikání a samostatných objektů, které jsou SMP 14 a.s. svěřeny do správy, odpovídá za celkovou efektivitu a rychlost řešení pohledávek, odpovídá za legalitu řešení pohledávek, rozhoduje o předávání pohledávek k soudnímu vymáhání, odpovídá za spolupráci, efektivitu a transparentnost spolupráce s advokátními kancelářemi 
správce vede evidenci všech vzniklých pohledávek, u každé pohledávky eviduje také stav jejího řešení a provádí inventarizaci pohledávek

Čl.2/ II.
Upomínání dlužných plnění

	Správce je povinen s péčí řádného hospodáře sledovat platební kázeň jednotlivých nájemců, přijaté platby řádně přiřazovat k předpisu nájemného a k předpisu úhrad za plnění spojená s užíváním prostor sloužících k podnikání  (dále jen „služby“), evidovat a sledovat dlužná plnění a údaje o těchto skutečnostech věrně zachycovat v účetnictví.
	Správce obdrží nejpozději do 15. dne následujícího měsíce bankovní výpisy, na jejichž základě provede kontrolu úhrad nájemného a služeb. Pokud je nájemce v prodlení s úhradou nájemného nebo služeb, je správce povinen nájemce písemně upomenout, resp. vyzvat (Výzva - VZOR - Příloha č. 1) k úhradě dlužného plnění. 
	Správce je povinen zaslat nájemci Výzvu nejpozději do konce 1. kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k prodlení a kopii Výzvy založit do spisu. 
	Správce v této Výzvě stanoví dodatečnou lhůtu k plnění v délce 15 dní od doručení 1. Výzvy. 

V případě, že se správce s nájemcem dohodli na jiném způsobu doručování (e-mail, SMS), uvede se tento způsobu doručení do protokolu, spolu se založením příslušného důkazního prostředku o tomto způsobu doručení.
	Pokud nájemce zaplatí dlužné nájemné nebo úhradu za služby nejpozději v termínu stanoveném ve Výzvě, promíjí se mu bez dalšího povinnost uhradit příslušenství vztahující se k této úhradě. To neplatí, přesáhne-li příslušenství částku ve výši 100.000,- Kč; v takovém případě o prominutí pohledávky musí rozhodnout Zastupitelstvo městské části Praha 14 v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
	Pokud dlužné plnění nedosáhne v součtu částky 500,- Kč bez příslušenství, není správce povinen zaslat nájemci Výzvu ve lhůtě dle čl.2/II. odst. 2 písm. a) v takovém případě zahrne správce dlužnou částku do ročního vyúčtování služeb. 
Pokud souhrn pohledávek nájemce přesáhne výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním prostor, ustanovení tohoto odstavce se nepoužije; správce postupuje podle ustanovení odstavce 3).
Nezaplatí-li nájemce dlužná plnění na základě Výzvy, ve lhůtách a za podmínek v ní uvedených, je správce povinen, nejpozději do 30 dnů od marného uplynutí lhůt ve Výzvě uvedených, předat pohledávku k soudnímu vymáhání, s tím že:
	k soudnímu vymáhání budou předány veškeré pohledávky, které jsou ke dni předání po splatnosti, a které dosud nebyly uplatněny u soudu jinou žalobou bez ohledu na to, zda byly všechny upomenuty Výzvou dle článku 2/II. odstavec 2) písmeno a),
právník je povinen odeslat předžalobní upomínku - (Příloha č. 2 – VZOR - předžalobní upomínka), a to v souladu s § 142a občanského soudního řádu; Výzva bude odesílána prokazatelným způsobem (dodejka do vlastních rukou, opatřená doložkou „Nevracet, vhodit do schránky),
	neuhradí-li nájemce dlužná plnění ani na základě Předžalobní upomínky a zároveň výše závazku přesáhne 5.000,-- Kč, nebo nejstarší závazek bude po splatnosti déle než 6 měsíců, bude věc bez zbytečného odkladu uplatněna žalobou u soudu; při nesplnění ani jedné z podmínek bude nejpozději po uplynutí 6 kalendářních měsíců opakovaně zaslána Předžalobní upomínka. Tato upomínka bude obsahovat všechny pohledávky po splatnosti.


Čl.2/ III.
Uzavírání splátkových dohod

	Do 15 dnů od uplynutí lhůt uvedených ve Výzvě, tj. do doby, kdy je správce povinen dle části 2, čl.2/II. odst. 3) předat dlužné plnění k dalšímu vymáhání, je správce oprávněn uzavřít s nájemcem v písemné formě splátkovou dohodu na dobu nejvíce 18 měsíců ohledně dlužné částky, která včetně příslušenství nepřesahuje 80.000,- Kč, za současného splnění těchto dalších podmínek:

	nájemce svůj dluh zároveň uzná (pokud by se jednalo o uznání promlčeného dluhu, musí být taková skutečnost výslovně v uznání uvedena)

u dlužné částky, která včetně příslušenství přesahuje 30.000,- Kč, bude splátková dohoda uzavřena formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti na náklady nájemce
	v případě, že má nájemce již uzavřenu jinou splátkovou dohodu, nesmí být v součtu překročeny limity uvedené výše v tomto odstavci (týkající se 80.000,- Kč a 18 měsíců), s tím, že veškeré předchozí dohody budou zrušeny a nahrazeny novou dohodou,
	dojde-li k zániku dohody v důsledku porušení povinnosti ze strany nájemce (neplnění dohody nebo vznik jiné pohledávky na běžném nájemném či platbám za služby), je správce povinen doporučeným dopisem s dodejkou nájemci oznámit zánik dohody a předat pohledávku k vymáhání dle ustanovení čl. 2/II.

	Splátková dohoda musí obsahovat zejména údaje dle Přílohy č. 3 – VZOR – Splátkové dohody
	Před uzavřením splátkové dohody není nutné vyčerpat povinnost učinit První ani Druhou Výzvu.

Pokud požadavky nájemce na uzavření splátkové dohody překračují limity uvedené v předchozích odstavcích, předloží správce věc k projednání RMČ (resp. ZMČ, bude-li nezbytné)
	Po kladném rozhodnutí RMČ (resp. ZMČ) zajistí správce uzavření splátkové dohody s nájemcem. V případě prominutí dlužné částky sdělí tuto skutečnost správce nájemci.
	Po záporném rozhodnutí RMČ (resp. ZMČ) je správce povinen nájemce informovat o neschválení splátkové dohody a dále postupuje standardním způsobem.	


Čl.2/ IV.
Další úkony správce

1)	Dlužná plnění v součtu nepřesahující částku 5.000,- Kč bez příslušenství správce písemně upomíná vždy nejméně dvakrát ročně (z toho jednou vždy při příležitosti ročního vyúčtování služeb). Zároveň správce sleduje lhůty dle části 2, čl. 2/II. 
	Správce je povinen podat výpověď z nájmu nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k naplnění důvodů pro podání výpovědi z nájmu prostor sloužících k podnikání, stanovených smlouvou nebo zákonem č. 89/2012 Sb. Zákon Občanský zákoník.

3)	V případě, že na dlužné nájemné splňující předchozí podmínku je uzavřena splátková dohoda, kterou nájemce plní, se dle předchozího odstavce nepostupuje. 
4)	Správce je povinen si s péčí řádného hospodáře počínat tak, aby nedošlo k promlčení práva na zaplacení dlužného plnění. 
	Pokud závazky nájemce překročí bez příslušenství částku 5.000,- Kč, nebo pokud zanikne právní vztah, na základě kterého tyto závazky vznikly /nájem/, nebo pokud se ukáže, že takový vztah neexistuje, nepostupuje správce dle článku 2/IV., ale dle ujednání předchozích článků tohoto pokynu.



Čl. 2/V.
Přihlašování pohledávek do insolvenčního a jiných řízení

V případě zániku nebo úmrtí dlužníka či v jiných zákonem stanovených případech zajistí správce přihlášení pohledávky do insolvenčního, dědického či jiného řízení.


Čl. 2/VI.
Promíjení pohledávek a jejich příslušenství
Prominutí či odpis pohledávky, která nepřevyšuje včetně příslušenství částku 100 000,- Kč, schvaluje RMČ. 
	Prominutí či odpis pohledávky, která převyšuje včetně příslušenství 100 000,- Kč, schvaluje ZMČ.
	Žádosti o prominutí pohledávky (ať už podstaty nebo příslušenství) předloží správce spolu se svým stanoviskem k projednání RMČ.
a) Po kladném rozhodnutí RMČ (resp. ZMČ, bude-li nezbytné) sdělí tuto skutečnost správce nájemci.
b)	Po záporném rozhodnutí RMČ (resp. ZMČ) informuje správce nájemce o neprominutí a nabídne nájemci možnost uzavření splátkové dohody a dále postupuje standardním způsobem.
	Návrhy na odpis pohledávky předkládá správce vč. příslušných dokladů a komentářů k odsouhlasení RMČ (resp. ZMČ, bude-li nezbytné). 
	K prominutí příslušenství pohledávky dochází i na základě naplnění podmínek obsažených v ustanovení čl.2/II. odst. 2 písm. d) tohoto Metodického pokynu - v takovém případě se příslušenství ani nepředepisuje k úhradě ani nevymáhá.


Čl. VII.
Závěrečná ustanovení
Pro vymáhání smluvních pokut a jiných sankcí spojených s nájmem se tato metodika použije obdobně. Pokud to právní předpis, smlouva či jiné okolnosti nevylučují, je správce povinen vymáhat případnou smluvní pokutu, či jiné sankce spolu s dlužným nájemným či službami. 
	V případě nedodržování tohoto postupu, se správce vystavuje nebezpečí, že proti němu mohou být uplatněny sankce plynoucí z příslušných mandátních smluv s ním uzavřených.
	Kontrolu dodržování tohoto postupu správci provádí příslušný odbor MČ.

Tyto Zásady městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání zcela nahrazují předešlý Metodický pokyn k vymáhání pohledávek  schválený usnesením Rady městské části Praha 14 č.147/RMČ/2013 ze dne 18.3.2013.


Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městské části Praha 14 č. …… /RMČ/2014 ze dne ……… a jsou účinné od 15. 2. 2014
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                                                                  Příloha č. 1 VZOR – Výzva
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                                                                                                                   Jméno                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                    adresa
                                                                                                       198 00 Praha 9

                                                        Identifikační klíč dlužníka:                         Dne:


Upomínka na nedoplatek na kontě BĚŽNÉ


Vážený kliente,

při kontrole úhrad souvisejících s užíváním níže uvedeného objektu byl na Vašem kontě zjištěn
nedoplatek za
období předpisu: od XXXXXX do  XXXXXXXX


Adresa věřitele: Městská část Praha14             Identifikační klíč věřitele:
                          Bratří Venclíků 1073                Typ věřitel: Vlastník objektu
                          198 00 Praha 9


Adresa objektu: Praha 9, ulice
Číslo objektu:
Typ objektu:


Měsíční rozpis předpisů a jejich uhrazení:

Období předpisu
Předpis
Platba
Rozdíl
XXXXXXXXX
XXXXXX
0,00
XXXXXX
Celkem
XXXXXX
0,00
XXXXXX

Celkem tedy k úhradě:  XXXXXXX  Kč

Dlužnou částku uhraďte převodem na účet číslo:  xxxxxxxxxx
s variabilním symbolem: xxxxxxxxx

Výše uvedenou částku uhraďte do 15 dnů od obdržení této upomínky převodem na výše uvedený účet. Nebude-li tento nedoplatek řádně vyrovnán, budeme nuceni jej vymáhat soudní cestou. Náklady soudního řízení nese zpravidla dlužník.
Současně Vás upozorňujeme, že poplatky za smluvní pokuty nebo poplatek (úrok) z prodlení se zvyšují o další dny prodlení a konečná výše bude vyčíslena ke dni úhrady dluhu.
Nejste-li dle Vaší evidence dlužníkem výše uvedené částky, prosíme, předložte veškeré doklady potvrzující Vaše stanovisko, abychom mohli případný rozpor odstranit.

Nacházíte-li se v náročné životní situaci můžete se obrátit na sociální pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14, kteří Vám mohou pomoci Vaší náročnou životní situaci řešit např. poskytnou Vám odborné poradenství ve věci podávání žádostí o dávky na bydlení či jiné sociální dávky, mohou Vám pomoci při vyjednávání s věřiteli apod. S pracovníky odboru můžete také sepsat individuální plán oddlužení, jehož cílem je nalézt cestu k zaplacení vzniklých nedoplatků na úhradách spojených s bydlením.  Konkrétně si můžete domluvit osobní konzultaci na tel. …. Nebo e-mailem….. 






Správa majetku Praha14 a.s., Metujská 907, Praha 9     

         podpis       XXXXXXXXXXXX




úřední hodiny: pondělí a středa 8.00-10.00, 14.00-17.30                                
telefon: 281 021 467
                                                                        
















                                           Příloha č. 2 VZOR – Předžalobní upomínka

Hlavička právníka
								Jméno, adresa
Věc:	Upomínka – výzva před podáním žaloby
Vážen…, 
převzal jsem právní zastoupení Městské části Praha 14, se sídlem Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 14 - Černý Most, identifikační číslo 00231312, ve věci pohledávky mého klienta z titulu … dle nájemní smlouvy  … ze dne …. 
Kontrolou pohledávek po splatnosti bylo zjištěno, že jste dosud neprovedl úhradu nájemného a úhrad spojených s užíváním bytu v celkové výši Kč …,--; tato částka se skládá z následujících položek:
§	nájemné za měsíc … ve výši 	 Kč …,--
§	vyúčtování služeb za rok … ve výši 	 Kč …,--
S ohledem na výše uvedené Vás tímto upomínám o zaplacení celkem shora uvedené částky. Dále Vás vyzývám, abyste mému klientu uhradil/a/i dosavadní náklady na vymáhání spora popsané pohledávky. Uvedené povinnosti jste zavázán splnit společně a nerozdílně se všemi osobami, kterým je tato výzva rovněž zasílána.
Upozorňuji, že pokud do 7 dnů neuhradíte dlužnou částku na účet či k rukám mého klienta, uplatním jeho nárok u příslušného soudu s tím, že tento způsob vymáhání zvyšuje celkovou částku pohledávky i o nezanedbatelnou částku nákladů řízení. Ta se skládá v jednom stupni řízení ze soudního poplatku ve výši Kč …,-- a z paušální odměny za zastoupení advokátem ve výši Kč …,-- bez DPH.
Lze očekávat, že průběh soudního řízení a případná následná exekuce sebou přinesou i další náklady, které dnes nelze přesně vyčíslit.
Na tuto výzvu neodpovídejte. Doplňující informace včetně možnosti prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo sjednání splátkového kalendáře Vám poskytne Správa majetku Praha 14, a.s. K případnému jednání si vždy přineste tuto výzvu.




					      	podpis právníka

                             

                                                   Příloha č. 3 VZOR -Splátková dohoda
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U Z N Á N Í   D L U H U


Městská část Praha 14, se sídlem Praha 9, Bří.Venclíků 1073, 
zastoupená na základě zmocnění společností 
Správa majetku Praha 14 a.s. se sídlem Praha 9, Metujská 907, IČ: 25622684, 
dále jako věřitel
 
	Jméno a rodné číslo 

Bytem 
( dále jako dlužník)


Přítomní účastníci, kteří jsou dle svého prohlášení k právním úkonům zcela způsobilí a jejichž totožnost je ověřena, učinili toto

PROHLÁŠENÍ
o existenci závazku.

I.

Věřitel prohlašuje, že má vůči dlužníkovi pohledávku ve výši … 
( slovy korun českých) včetně příslušenství ke dni 

Tato pohledávka vznikla

V bytě č. ul. v Praze 9 

II.

Dlužník uznává existenci této pohledávky co do důvodu a výše tj. ……………………… v bytě č…, Praha 9  (slovy: … korun českých), vyčíslené ke dni …

Dlužník prohlašuje, že shora popsaný dluh uznává i pro případ jeho částečného, nebo úplného promlčení.
III.

Dlužník se zavazuje uhradit celou dlužnou částku v měsíčních splátkách ve výši:


počínaje měsícem splatných vždy k poslednímu dni každého měsíce převodem na účet věřitele č. 49023-9800050998/6000, vedený u PPF banky a.s. do úplného zaplacení, tj. do …
Termín splnění každé splátky je den, kdy je částka připsána na účet vlastníka, nebo kdy je složena v hotovosti do pokladny správce.  
Účastníci tohoto prohlášení se dohodli, že v případě, že se dlužník dostane do prodlení se splatností kterékoliv splátky, tato dohoda v části, týkající se sjednání splátkového kalendáře bez dalšího zaniká od počátku. To platí i v případě, že dlužníku se dostane do prodlení s úhradou nájmu a služeb za běžný měsíc.
Jestliže nájemce zašle splátku na jiný účet, nebo se dopustí věcné či formální chyby, jejímž důsledkem platba na účet vlastníka nedojde v daném termínu, nebude na tyto skutečnosti brán zřetel.


IV.

Pro případ zániku dohody o splátkách dle předchozího odstavce se obnovují původní termíny splatnosti uznaného dluhu.

V.

O tom byl tento zápis sepsán, účastníky přečten, jimi schválen a vlastnoručně podepsán.

Prohlášení:
      Prohlašuji, že jako navrhovatel uzavření splátkové dohody souhlasím, aby údaj specifikující mé trvalé bydliště byl uváděn ve veřejnosti přístupných materiálech projednávaných Radou městské části Praha 14 (event. Zastupitelstvem městské části Praha 14) v souvislosti se splácením dluhu, který je předmětem mnou navrhované splátkové dohody.




V Praze dne 


………………………………………………                  …………………………………			          
SMP 14 a.s. 							dlužník








 Příloha č. 4 VZOR – Výzva k odstranění protiprávního stavu



                                                                                          Jméno, adresa


Vaše značka: …	Naše značka: …	V … dne …
Vyřizuje: …
Věc:	Výzva k odstranění protiprávního stavu
Vážená paní, Vážený pane
na základě nájemní smlouvy ze dne …, č. …, ve znění pozdějších dodatků užíváte byt č. … v domě na adrese …, 198 00 Praha 9. Kontrolou pohledávek po splatnosti bylo zjištěno, že Váš celkový souhrn závazků z titulu nezaplaceného nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu činí 
Kč …,--, 
tj. více než trojnásobek měsíční výše nájemného a plateb za služby spojené s užíváním bytu. Rozpis Vašich závazků je přiložen. 
Tato skutečnost je hrubým porušením povinností nájemce a zakládá právo Městské části Praha 14 vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat vrácení bytu bez zbytečného odkladu. Bytová náhrada není v takovém případě poskytována. Proto Vás naposledy vyzýváme, abyste ve lhůtě do 15 dnů od doručení této výzvy odstranil popsaný protiprávní stav, tedy abyste v celém rozsahu uhradil dlužné nájemné a platby za služby spojené s užíváním bytu.
Nedojde-li ve stanovené lhůtě k úhradě Vašich závazků, přistoupí Městská část Praha 14 k výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby dle § 2291 zákona č. 89/2012 Zákon Občanský zákoník. Upozorňujeme Vás, že částečnou úhradou Vašich závazků nezaniká právo Městské části Praha 14 k podání výpovědi, je tedy třeba uhradit celý dluh včetně příslušenství.

Podávám Vám tuto zprávu a jsem s pozdravem

Přílohy:	Přehled předpisů a jejich uhrazení

Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 71/RMČ/2014

k návrhu Metodiky pro zapojování nájemníků do procesů, které se jich bezprostředně dotýkají 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s návrhem Metodiky pro zapojování nájemníků do procesů, které se jich bezprostředně dotýkají dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
 
II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat SMP-14, a. s. o souhlasu s návrhem Metodiky pro zapojování nájemníků              do procesů, které se jich bezprostředně dotýkají dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

  
          T: 28. 2. 2014













          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS
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Úvod

Metodika byla zpracována v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 66/ZMČ/2012, kterou byl mj. uložen úkol zpracovat metodiku pro zapojování nájemníků do procesů či činností jich se bezprostředně dotýkajících. Tato metodika vytváří pravidla, která umožní zapojení nájemníků do konkrétních rozhodovacích procesů týkajících se investičních akcí, údržby a provozu bytového fondu svěřeného městské části Praha 14.  Navrhovaná metodika popisuje postup spolupráce s nájemníky nejen v případě řešení aktuálních problémů, ale i z hlediska dlouhodobé správy bytového fondu, zpracování návrhů na řešení jednotlivých akcí včetně harmonogramu realizace. Metodika upravuje podmínky a pravidla pro předávání informací a jejich zpracování při realizaci oprav a investic v rámci údržby bytového fondu a vytváří předpoklady k motivaci nájemníků pro zapojení se do efektivní a účinné správy bytového fondu. Metodika byla zpracována na základě dosavadních zkušeností se správou bytových jednotek městské části Praha 14. 
Očekáváme, že navrhovaná metodika bude mít pozitivní dopad na kvalitu bydlení a kultury bydlení v širším slova smyslu. 



















Stanovení metodiky
Základní principy 
Metodika je postavena na několika základních obecných principech, které budou při jejím uplatňování naplňovány. Na prvním místě jsou to obecné principy stanovené Zásadami bytové politiky městské části.
	Udržitelnost
	Odpovědnost

Hospodárnost
	Sociální únosnost
	Efektivnost
Inovativnost
	Legalita

Dále jsou to konkrétní principy, jejichž cílem je nastavit konkrétní standardy, na kterých je zapojení nájemníků do rozhodovacích procesů postaveno:

	Nájemníci jsou zapojováni do rozhodovacích procesů či činností, které se jich bezprostředně dotýkají a mají vliv na vnímání kvality bydlení či kulturu bydlení. 


	Zapojení nájemníků je postavené na oboustranné komunikaci. 


	Výsledné rozhodnutí bude vždy zohledňovat ten názor, řešení či podnět, který bude s ohledem na dostupné finanční prostředky realizovatelný, a o kterém rozhodnou zodpovědné orgány Rada městské části Praha 14, Zastupitelstvo městské části Praha 14 nebo jimi pověřený orgán.. 


	Každý nájemník má právo podat podnět k otázkám bezprostředně se jej dotýkajících v souvislosti s kvalitou či kulturou bydlení. 


	Snaha o nalezení koncensu a smíru. 


	V rámci této metodiky je vyloučeno téma odprodeje bytových jednotek. 


Členění akcí a popis zapojení nájemníků 
Typ opravy či investic ovlivňuje míru zapojení nájemníků do rozhodování.  Některé opravy a investice umožňují zapojení pouze jednotlivých nájemníků jiné, jsou naopak postaveny na rozhodování více nájemníků. Na základě schváleného plánu oprav na příslušný rok bude v jednotlivých domech zveřejněn přehled plánovaných oprav pro daný dům včetně předpokládaných termínů realizace a termínů setkání s nájemníky. Postup komunikace s nájemníky je dále upraven v závislosti na rozsahu opravy, které jsou členěny následovně:

	malé opravy v bytě 
	malé opravy ve společných částech domu

velké opravy v bytě
	velké opravy ve společných částech domu
	investiční akce

2.1     Malé opravy v bytě


Do této kategorie jsou zařazené malé opravy, které jsou prováděny přímo v bytě nájemníka na základě jeho požadavku a spadají do kategorie oprav hrazených pronajímatelem. 

Postup:

Nájemce může svůj požadavek na opravu nahlásit prostřednictvím „portálu SMP 14 a.s.“, e-mailem popř. telefonicky na technický úsek společnosti.  Technik společnosti vyhodnotí, zda požadovaná oprava spadá do kategorie oprav hrazených pronajímatelem nebo nájemcem. Pokud se jedná o opravu hrazenou nájemcem, informuje žadatele o této skutečnosti. V případě opravy hrazené pronajímatelem předá požadavek včetně kontaktu na nájemníka dodavatelské firmě, která je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo povinná zajistit opravu nejpozději do 24 hodin. Technik zároveň e-mailem popř. telefonicky informuje nájemníka, komu byl požadavek předán a v jakém termínu bude závada odstraněná. V případě, že závada je většího rozsahu popř. ze sdělení nájemníka není jednoznačně jasné o jakou závadu se jedná,  provede technik místní šetření v bytě. O tomto šetření je sepsán zápis. Na základě místního šetření objedná technik odstranění závady u dodavatelské firmy. 
Po odstranění závady bude sepsán předávací protokol, ve kterém nájemník svým podpisem potvrdí bezvadné provedení díla. Předávací protokol podepisuje nájemce převážně se zástupcem dodavatelské firmy.

2.2     Malé opravy společných částí domu:
 
Do této kategorie jsou zařazeny malé opravy realizované ve společných částech  domu.

Postup:


Požadavky na malé opravy společných částí domů mohou nájemníci nahlásit také prostřednictvím „portálu SMP 14 a.s.“, e-mailem popř. telefonicky na technický úsek společnosti. Technik zároveň e-mailem popř. telefonicky informuje nájemníka, který závadu nahlásil, komu byl požadavek předán a v jakém termínu bude závada odstraněná. Tyto opravy mohou také vyplynout v průběhu kontrol společných částí domů, které zajišťuje SMP 14 a.s. v pravidelném intervalu. V případě, že je závada zjištěná v průběhu kontroly, zjistí technik rozsah závady a zpracuje potřebnou fotodokumentaci tak, aby bylo možné objednat odstranění závady. V případě, že je závada nahlášena nájemníkem či nájemníky, provede technik místní šetření za účelem zjištění rozsahu závady a poté zajistí její odstranění. 
V případě, že si odstranění závady vyžádá částečné omezení provozu společných částí domu, zveřejní technik na domovní nástěnce oznámení, ve kterém bude mj. uvedeno, kdy a kým bude oprava provedena, jaké omezení provozu společných částí domu si vyžaduje a kontakty na dodavatele. 
Pokud to bude oprava vyžadovat budou nájemníci bytového domu zapojeni do stanovení harmonogramu prací či výsledné podoby. V takovém případě SMP 14 a. s. zajistí v příslušném domě setkání s nájemníky, na kterém bude přítomné informovat o připravované opravě, způsobu a termínu provedení. Na tomto setkání pověřený pracovník SMP 14 a.s., projedná příslušné části opravy. Z tohoto jednání bude pořízen písemný zápis včetně prezenční listiny zúčastněných. 

2.3.   Velké opravy v bytě


Do této kategorie jsou zařazeny opravy prováděné v bytě nájemníka, které svým rozsahem zásadně omezuji užívání bytu (např. oprava rozvodů vody). 

Postup:

Požadavky na tyto opravy předává nájemce technickému úseku, který provede místní šetření v bytě a projedná s nájemcem způsob odstranění závady. 
Vzhledem k tomu, že odstranění závad, které spadají do této kategorie, představuje vždy omezení užívání bytu, budou tyto opravy realizovány na základě individuální dohody s nájemníkem. Před jejich realizací bude s nájemníkem projednán termín realizace, způsob provedení opravy včetně všech omezení užívání bytu, popř. zajištění náhradního bydlení, bude seznámen s dodavatelem a budou předány kontakty na zodpovědné osoby. Z tohoto jednání bude pořízen písemný zápis.

2.4.    Velké opravy ve společných částech domu


Do této kategorie jsou zařazeny opravy prováděné ve společných částech domu, které vždy vyžadují alespoň částečné omezení provozu společných prostor.

Postup:

Velké opravy společných částí domu jsou realizovány z důvodu technického opotřebení nebo z hygienických důvodu. Podmínky realizace vyplývají z jednotlivých ustanovení stavebního zákona a způsob provedení upravují příslušné technické normy. V rámci realizace těchto oprav, budou obvykle nájemníci domu či jednotlivých vchodů zapojeni do rozhodování o průběhu opravy (např. barva provedeného nátěru, harmonogram prací apod.). 
SMP 14 a.s. před realizací velké opravy zajistí v příslušném domě setkání s nájemníky, na kterém bude přítomné informovat o připravované opravě, způsobu a termínu provedení. Z tohoto jednání bude pořízen písemný zápis včetně prezenční listiny zúčastněných. 

V případě, že v rámci velké opravy budou realizovány úpravy, které lze přizpůsobit požadavkům nájemníků (např. barva výmalby, termín realizace), bude v daném domě realizován v přiměřené lhůtě po setkání s nájemníky (cca 21 dnů) dotazníkový průzkum. Postup realizace dotazníkového průzkumu je popsán v článku III. této metodiky.


2.5   Investiční akce


Do této kategorie jsou zahrnuty akce, v důsledku jejichž realizace dochází jak ke zhodnocení majetku městské části, tak i ke zvýšení kvality bydlení. 

Postup: 
Návrhy investičních akcí včetně souvisejících podkladů budou předloženy ke schválení RMČ popř. ZMČ. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách bude vybrán konkrétní dodavatel.
	 V případě, že se schválení investiční akce bude vztahovat ke společným částem domu, zajistí SMP 14 a.s. setkání s nájemníky příslušného domu, na kterém bude přednesena informace o rozsahu investiční akce včetně termínu realizace. Z tohoto jednání bude pořízen písemný zápis včetně prezenční listiny.
	V případě, že investiční akce bude realizována v jednotlivých bytech, zajistí SMP 14 a.s. setkání s nájemníky po jednotlivých vchodech. Na tomto setkání budou nájemníci seznámení s rozsahem investiční akce, způsobem realizace, dodavatelem, postupem a termíny realizace. 


V případě, že v rámci velké opravy budou realizovány úpravy, které lze přizpůsobit požadavkům nájemníků bude v daném domě v přiměřené lhůtě realizován dotazníkový průzkum. Postup realizace dotazníkového průzkumu je popsán v článku IV. této metodiky.

Průzkum spokojenosti nájemníků
Metodika komunikace s nájemníky nejenom upravuje jednotlivé postupy předávání informací v rámci procesu realizace oprav a investic, ale směřuje i ke zkvalitnění služeb poskytovaných SMP 14 a.s. Aby bylo možné vyhodnotit kvalitu poskytovaných služeb, bude vždy po třech měsících realizován dotazníkový průzkum spokojenosti nájemníků. Dotazník (viz. VZOR) bude e-mailem zaslán všem nájemníkům, kteří v předešlém měsíci požádali o realizaci nějaké opravy a u kterých má SMP 14 a.s. evidovanou kontaktní e-mailovou adresu. Výsledky průzkumu budou předloženy minimálně 1x ročně na jednání představenstva společnosti. 

VZOR – DOTAZNÍK spokojenosti nájemníka
Vážená paní/pane…..,
v rámci snahy o zkvalitnění našich služeb si Vás dovolujeme požádat o vyplnění přiloženého dotazníku, který vyjadřuje Vaši míru spokojenosti s průběhem realizace opravy ve Vašem bytě.

	Byl(a) jste spokojená s jednáním pracovníků naší společnosti? 


       
                      velmi spokojen 
                      spokojen 
                      nespokojen 

	Jste spokojen s dosažitelností našich pracovníků v pracovní době 

   
       
                      velmi spokojen 
                      spokojen 
                      nespokojen 

	 Jste spokojen s termínem realizací opravy? 

            
       
                      velmi spokojen 
                      spokojen 
                      nespokojen 

	 Jste spokojen s dobou realizace opravy? 

                
       
                      velmi spokojen 
                      spokojen 
                      nespokojen 

	 Jste spokojen s kvalitou provedených prací? 

             
       
                      velmi spokojen 
                      spokojen 
                      nespokojen 

	 Jak jste spokojen s vystupováním pracovníků dodavatelské formy? 

              
       
                      velmi spokojen 
                      spokojen 
                      nespokojen 


	Vaše náměty a připomínky



















Dotazníkový průzkum
3.1     Formulace  problému


SMP 14 a.s. zpracuje popis připravované akce včetně variant řešení. Varianta, kterou nájemníci upřednostňují, bude ověřená formou dotazníkového průzkumu. Průzkum bude realizován pomocí dotazníků, které budou vyvěšeny na webových stránkách SMP 14 a.s., kde budou mít nájemníci možnost odpovídat v elektronické podobě. Dále budou dotazníky distribuovány v tištěné podobě do každé domácnosti. Rozsah distribuce bude vždy upřesněn ve vztahu k řešenému problému. Dotazníky v tištěné podobě budou moci nájemníci odevzdat osobně, emailem na SMP 14 nebo budou moci využít schránek SMP 14 a.s. instalovaných v jednotlivých domech, kterých se připravovaná akce týká. Podoba dotazníku je uvedena v příloze č. 1.  


3.2     Vyhodnocení  dotazníkového  průzkumu



Každý dotazník bude obsahovat maximálně čtyři varianty řešení, o kterých se bude v rámci šetření rozhodovat. Každý účastník šetření bude moci rozhodnout o možném řešení. Jako nejvhodnější bude zpravidla vybraná varianta, která dostane od respondentů více jak 50%. V případě, že více jak 50% získá více variant, bude vybrána ta, která dosáhne nejvyššího počtu %. V případě, že žádná z variant nedosáhne 50%, bude vybraná varianta s nejvyšším počtem %.  Výsledek dotazníkového průzkumu bude zveřejněn na webových stránkách SMP 14 a.s. a na vývěskách v jednotlivých domech. V odůvodněných případech může SMP 14 realizovat i variantu, která nezískala nejvyšší počet %, tento postup však bude muset řádně odůvodnit a zveřejnit na svých webových stránkách. 






Příloha č. 1 – Dotazník
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Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, Praha 9, Tel.: +420 281 02 14 60



DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SMP 14 K ŘEŠENÍ      (popis akce)       VAŠEHO BYTOVÉHO DOMU

Uvedení do problému






Zakroužkujte, která varianta je pro Vás nejvhodnější.


NÁVRH ŘEŠENÍ

	Varianta  1
	Varianta  2

Varianta  3
	Varianta 4


Vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte nejpozději do ………. na SMP 14 a.s., Metujská 907, Praha 9 případně do poštovní schránky SMP 14 a.s. umístěné ve Vašem vchodě. Uvedený dotazník je možné vyplnit i v elektronické podobě na www.smp14.cz.
DĚKUJEME ZA VAŠI SPOLUPRÁCI.











Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 72/RMČ/2014

k návrhu plánu velkých oprav na rok 2014
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

návrh plánu velkých oprav na rok 2014 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 
 
II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat SMP-14, a. s. o schválení plánu velkých oprav na rok 2014
 

          T: 10. 3. 2014















          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   SMP-14, a. s.
Příloha č.1

    Plán  velkých  oprav  na  rok  2014   

instalace indikátorů topných nákladů  

ulice
čp.
počet
 Kč

Krylovecká
491-493
114
200 640

Kardašovská
670
319
561 440

Kardašovská
753-756
173
304 480

Bří. Vencíků
1070-1071
174
306 240

celkem
 
780
1 372 800











Ronešova
1133-1135
312
549 120
jsou lihové
Rochovská
764-767
270
475 200
jsou lihové
celkem
 
582
1 024 320


   
Rekonstrukce výtahů Gen. Janouška 902 - Parník 

                výtah  320 kg       1 300,08,- tis. Kč
               výtah 500 kg        2 052,8,- tis. Kč
























Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 73/RMČ/2014

k návrhu na jmenování grantových komisí pro hodnocení žádostí v grantovém řízení  v roce 2014 v oblasti 2 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	r u š í

grantovou komisi jmenovanou na základě usnesení č. 38/RMČ/2013 ze dne 21. 1. 2013  

II.	j m e n u j e

	1.	grantovou komisi pro hodnocení žádostí v podoblasti 2A) - podpora kultury                   a umělecká činnost ve složení: 
		
		Bc. Radek Vondra
		MgA. David Kašpar
		MgA. Šárka Havlíčková
		MgA. Petr Šourek
		Ing. arch. Tereza Klímová

	2.	grantovou komisi pro hodnocení žádostí v podoblasti 2B) - podpora sportovních              a volnočasových aktivit, 2C) - podpora Zdravé MČ - MA 21 a 2D) – podpora činnosti tělovýchovných zařízení  ve složení: 

		Bc. Radek Vondra
		Ing. Mgr. Lucie Svobodová
		Pavel Mašek
		Ing. Ilona Picková
		Jitka Krátká
		Ing. Luděk Lisý
		Josef Kutmon

III.	u k l á d á
	Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

	seznámit členy komisí s jejich jmenováním                                                          T: ihned













         Bc. Radek Vondra                                                       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede:       Bc. Radek Vondra
Na vědomí:   KS OÚR, KS OSPK, členové komise 
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 74/RMČ/2014

k vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci umístění stavby "Polyfunkční hala" na pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje při ul. Broumarská 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	s o u h l a s í

1.	s umístěním záměru "Polyfunkční hala" na pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje za podmínky dočasného napojení z ul. Broumarská podle dokumentace pro umístění stavby (DUR) zpracované společností RIPS projekt, s. r. o. a doplněné dne                      7. 10. 2013 a 7. 11. 2013  
     
2.	trvalé napojení bude umožněno z pozemku parc. č. 2647/1 k. ú. Kyje po úpravě křižovatky Broumarská x Rožmberská

II.	u k l á d á
	1.	Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit stanovisko městské části žadateli RIPS projekt, s. r. o., se sídlem Náchodská  č. p. 2548, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice
T: 20. 2. 2014

	2.	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

		zahájit právní činnosti v souladu s bodem I. tohoto usnesení
T: 28. 2. 2014


















          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Bc. Radek Vondra
Na vědomí:   KS OÚR, OV, OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 75/RMČ/2014

ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 – Černý Most,  Bří Venclíků 1140
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I. 	j m e n u j e 

	1. předseda komise:	Ing. Mgr. Lucie Svobodová, zástupce starosty m.č. Praha 14
	
	2. členové komise:	Mgr. Marie Poesová, zástupce zřizovatele
	Mgr. Aleš Kuda, odborník s hlasem poradním
	PhDr. Bc. Jana Churáčková, odborník v oblasti státní správy  
	Mgr. Gabriela Hášová, zástupce MHMP
	Mgr. Jana Pocová, zástupce ČŠI	
	Mgr. Kateřina Dufková,  zástupce  pedagogických pracovníků 
	pí Irena Stiborová, zástupce školské rady

3. tajemník komise:	pí Jaroslava Popovská

II.        u k l á d á
            Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit jmenování, předsedy, členů konkurzní komise a tajemníka pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140
                                                                                                                              T: 15. 2. 2014






          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí:   OŘEŠ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 76/RMČ/2014

ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 – Černý Most,  Vybíralova 964
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I. 	j m e n u j e 

	1. předseda komise:	Ing. Mgr. Lucie Svobodová, zástupce starosty m.č. Praha 14
	
	2. členové komise:	Mgr. Marie Poesová, zástupce zřizovatele
	Mgr. Aleš Kuda, odborník s hlasem poradním
	PhDr. Bc. Jana Churáčková, odborník v oblasti státní správy  
	Mgr. Darina Medová, zástupce MHMP
	PaedDr. Jana Křesťanová, zástupce ČŠI	
	Mgr. Blanka Střihavková,  zástupce  pedag. pracovníků 
	p. Radim Navrátil, zástupce školské rady

3. tajemník komise:	pí Jaroslava Popovská

II.        u k l á d á
            Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit jmenování, předsedy, členů konkurzní komise a tajemníka pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964
                                                                                                                              T: 15. 2. 2014






          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí:   OŘEŠ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 77/RMČ/2014

k návrhu na prodloužení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou 6-ti let ředitelce Mateřské školy Korálek, Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766,                                    Bc. Olze Štěpánkové
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I. 	s o u h l a s í 

s prodloužením doby trvání pracovního poměru na dobu určitou 6-ti let, ředitelce 
MŠ Bobkova 766

II.     u k l á d á
        	Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

1.	seznámit Bc. Olgu Štěpánkovou se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k prodloužení trvání pracovního poměru na dobu určitou
                      
2. 	zajistit podpis potvrzení na dobu určitou  6 let

                                                                                                        T: 20. 2. 2014











          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí:   OŘEŠ, MŠ Bobkova
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 78/RMČ/2014

k návrhu na poskytnutí odměny k životnímu jubileu Mgr. Haně Seifertové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I. 	s o u h l a s í 

s poskytnutím odměny Mgr. Haně Seifertové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 –Lehovec, Chvaletická 917 k životnímu jubileu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě

II.     u k l á d á
        	Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit Mgr. Hanu Seifertovou, ředitelku Mateřské školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917 s výší poskytnuté odměny

                                                                                                        T: 19. 2. 2014














          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí:   OŘEŠ, MŠ Chvaletická
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 79/RMČ/2014

k návrhu na udělení písemné výtky a snížení osobního ohodnocení o 50% řediteli Základní školy, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I. 	s o u h l a s í 

s udělením písemné výtky a snížením osobního ohodnocení o 50% řediteli Základní školy, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16 ode dne 15. 2. 2014

II.     u k l á d á
        	Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

1.	zaslat písemnou výtku řediteli ZŠ Šimanovská

2.	snížit osobní ohodnocení o 50% řediteli ZŠ Šimanovská

                                                                                                        T: do 15. 2. 2014














          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí:   OŘEŠ, ZŠ Šimanovská, KT PO
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 80/RMČ/2014

k návrhu na souhlas s navýšením kapacity školní družiny od školního roku 2014/2015  v Základní škole, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I. 	s o u h l a s í 

s navýšením kapacity školní družiny ze 150 žáků na 210 žáků od školního roku 2014/2015 v Základní škole, Praha 9 –  Černý Most, Bří Venclíků 1140

II.     u k l á d á
        	Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

1.	seznámit Mgr. Kláru Machovou, ředitelku ZŠ Bří Venclíků se souhlasným   stanoviskem Rady městské části Praha 14 k navýšení kapacity školní družiny              ze 150 žáků na 210 žáků od školního roku 2014/2015

2.	zajistit předání žádosti o změnu – nejvyššího počtu žáků ve školní družině do oddělení rejstříku škol a školských zařízení MHMP

                                                                                                        T: 28. 2. 2014










          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí:   OŘEŠ, ZŠ Bří Venclíků
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 81/RMČ/2014

k návrhu na souhlas o povolení navýšení počtu dětí ve 2 třídách Mateřské školy, 
Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917  od 1. 9. 2014
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I. 	s o u h l a s í 

s navýšením počtu dětí ve 2 třídách Mateřské školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917 na 28 dětí od 1. 9. 2014

II.     u k l á d á
        	Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit Mgr. Hanu Seifertovou, ředitelku Mateřské školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917 s rozhodnutím Rady městské části Praha 14 k navýšení počtu dětí             ve 2 třídách od 1. 9. 2014

                                                                                                        T: 21. 2. 2014













          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí:   OŘEŠ, MŠ Chvaletická
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 82/RMČ/2014

k návrhu na zajištění prázdninového provozu v mateřských školách na území                městské části Praha 14                      
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í 

1.	s omezením provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2014
 
2.	se stanovením náhradního provozu, který byl určen následně:

	  7. 7. - 18. 7. 2014	MŠ Bobkova
	21. 7. -   1. 8. 2014 	MŠ Vybíralova 967
	  4. 8. - 15. 8. 2014	MŠ Paculova
	18. 8. - 22. 8. 2014	MŠ Kostlivého

II.	u k l á d á
	Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit se stanovením náhradního provozu ředitelky MŠ

T: 19. 2. 2014










          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14



Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OŘEŠ, MŠ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 83/RMČ/2014

k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně Mateřské školy, Praha - 9,                  Paculova 1115 od 3. 3. 2014
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I. 	s c h v a l u j e

pronájem pokoje v ubytovně Mateřské školy, Praha – 9, Paculova 1115 od 3. 3. 2014  dle přílohy č. 1 – pouze v tiskové podobě

II.     u k l á d á
        	Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku                  Praha 14, a. s. o schválení pronájmu pokoje v ubytovně Mateřské školy, Praha – 9, Paculova 1115 od 3. 3. 2014

                                                                                                        T: 17. 2. 2014













          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí:   OŘEŠ, MŠ Zelenečská, SMP-14, a. s.
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 84/RMČ/2014

k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I. 	s o u h l a s í

s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918, nájemci SOVA, s.r.o.

II.     u k l á d á
        	Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit Mgr. Josefa Knepra, ředitele Základní školy, Praha 9 – Lehovec,             Chvaletická 918 s tím, že Rada městské části Praha 14 souhlasila s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor firmě SOVA, s.r.o.

                                                                                                        T: 21. 2. 2014













          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí:   OŘEŠ, ZŠ Chvaletická
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 85/RMČ/2014

ke zveřejnění záměru na pronájem budov č. p. 25 a č. p. 1610 včetně funkčně souvisejících pozemků při ulici Broumarská v k. ú. Kyje
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I. 	s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na pronájem budovy č. p. 25 a č. p. 1610 včetně funkčně souvisejících pozemků při ul. Broumarská, k. ú. Kyje, společnosti SP Černý Most, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků 1072/6, PSČ 198 00

II.     u k l á d á
        	Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru na pronájem budovy č. p. 25 a č. p. 1610 včetně funkčně souvisejících pozemků při ul. Broumarská, k. ú. Kyje 


                                                                                                        T: 13. 2. 2014












          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí:   OSMI, OSVZ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 86/RMČ/2014

k realizaci Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2014
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I. 	s c h v a l u j e

1.	realizaci Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2014 (podmínky viz příloha)

	2.	vyčlenění částky 100.000 Kč z prostředků určených na dotační program pro základní školy na realizaci Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2014

II.     u k l á d á
        	Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit informování základních škol o podmínkách Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2014

                                                                                                        T: 13. 2. 2014











          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí:   OŘEŠ, OSVZ
"Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2014”
1. Základní informace
Záměrem tohoto projektu je podpořit realizaci intervenčních programů na základních školách, a to v návaznosti na probíhající programy primární prevence na základních školách na území m. č. Praha 14. V roce 2012 se tato forma podpory osvědčila, prostřednictvím pilotního projektu bylo realizováno 5 intervenčních programů. V takto nastaveném projektu jsme pokračovali i v roce 2013, žádná ze škol o zprostředkování tohoto programu však nežádala. Nabídka těchto programů je vhodným doplňkem všeobecné primární prevence, neboť pružně reaguje na potřebu pracovat s třídními kolektivy v situacích, které nelze pokrýt v rámci dlouhodobého programu primární prevence. 
Naším cílem je podílet se spolu s učiteli na řešení problematických situací ve třídách, předcházet vzniku sociálně nežádoucích jevů, zvyšovat pozitivní klima v třídních kolektivech  a rozvíjet schopnost dětí navazovat přátelské vztahy s vrstevníky. 
Městská část Praha 14 prostřednictvím tohoto projektu a za splnění stanovených podmínek, podporuje a financuje realizaci intervenčních programů na základních školách zřizovaných m. č. Praha 14. Intervenční programy jsou určené třídním kolektivům, důraz je kladen na práci se třídou jako částí systému školní instituce a na spolupráci s pedagogy. 
Podpořeny budou tyto aktivity a programy:
selektivní prevence, která je zaměřena na žáky, u nichž jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování, tj. jsou více ohrožené (např. zvýšeně vystavené působení rizikových faktorů) než jiné skupiny populace. 
indikovaná prevence, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, které jsou vystavené působení výrazně rizikových faktorů, případně u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování. Snahou je podchytit problém co nejdříve, správně posoudit a vyhodnotit potřebnost specifických intervencí a neprodleně tyto intervence zahájit.
Finančně budou podpořeny školy (intervenční program bude zprostředkován a financován školám), které v období od 13.2.2014 do 21.11.2014 předloží řádně vyplněnou žádost a splní následující podmínky. 
2. Podmínky pro poskytnutí (uhrazení nákladů na realizaci intervenčního programu)
žadatelem je základní škola, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 14, 
	intervenční program realizuje certifikovaná organizace (výběr dodavatele/realizátora intervenčního programu navrhuje škola),
	v žádosti o financování intervenčního programu musí být řádně popsána indikace problému (písemné stanovisko školního psychologa, obvodního metodika prevence, popř. odborníka v oblasti prevence rizikového chování),
	v žádosti o financování intervenčního programu musí být popsána vazba na Minimální preventivní program školy. Minimální preventivní program Pokud škola podává více žádostí, MPP přiloží pouze k jedné žádosti. přiloží k žádosti jako samostatnou přílohu. 


	v žádosti o financování intervenčního programu musí být řádně popsána struktura programu a metody práce s třídním kolektivem,
	v žádosti o financování intervenčního programu musí být řádně popsány náklady na jeho realizaci. Lze financovat pouze náklady spojené s přímou realizací intervenčního programu ve třídě, tj. náklady na lektorné a náklady na pomůcky do výše 300,- Kč na 1 program,
	realizace intervenčního programu musí proběhnout nejpozději do 30.11.2014 (dodavatel/realizátor intervenčního programu odevzdá fakturu včetně závěrečné zprávy o realizaci intervenčního programu nejpozději do 15.12.2014),

maximální výše finanční podpory na jeden intervenční program činí 10.000,- Kč,
	na poskytnutí finanční podpory není právní nárok. 
3. Podání žádosti
Intervenční programy budou základním školám zprostředkovány a financovány na základě předložené žádosti v závazné formě (žádost ke stažení na www.praha14.cz nebo k dispozici u kontaktní osoby). 
Žádost je nutné jasně označit: „Intervenční program 2014“ a zaslat (1x v písemné, 1x v elektronické podobě) na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14. Žádosti lze podávat v období od 13. 2. 2014 do 21. 11. 2014.
Škola může podat v rámci kalendářního roku více žádostí.
Kontaktní osobou pro podávání žádostí je pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14: Bc. Jana Štosková, e-mail: Jana.Stoskova@praha14.cz, tel. 281 005 450.
4. Evidence a popis hodnocení žádostí
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 žádosti přijme a zaeviduje. Administraci a posouzení žádostí zajišťuje protidrogová koordinátorka, která ke každé žádosti doloží stanovisko dle následujících hodnotících kritérií a žádost doporučí/nedoporučí ke schválení. 
Kritéria hodnocení žádostí:
	posouzení formálních náležitostí
	odborné posouzení žádosti (potřebnost intervenčního programu)
	dodržení stanovených limitů a podmínek

O schválení žádosti a poskytnutí finanční podpory na realizaci intervenčního programu rozhoduje vedoucí OSVZ. Žadatel bude nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí žádosti vyrozuměn o schválení, popř. zamítnutí.
5. Popis poskytnutí finanční podpory na realizaci intervenčních programů
Na základě schválené žádosti bude žadateli zprostředkován a financován intervenční program v požadovaném rozsahu dle formy uvedené v žádosti. Zprostředkování intervenčního programu a komunikaci s dodavatelem zajišťuje protidrogová koordinátorka (vyhotovení objednávky intervenčního programu, příjemce faktur). Po ukončení realizace intervenčního programu zašle dodavatel/realizátor programu fakturu, a to nejpozději do 20 dnů od ukončení programu. K faktuře bude doložena zpráva o realizaci programu, jejíž součástí bude i stanovisko školy. 
Zpráva o realizaci intervenčního programu bude předložena v závazné formě (formulář ke stažení na www.praha14.cz nebo k dispozici u kontaktní osoby).
Faktura bude proplacena za splněni/doložení výše uvedených náležitostí.
6. Další všeobecné podmínky
Celková částka vyčleněná na podporu intervenčních programů činí 100.000,- Kč.
Projekt bude realizován do vyčerpání finančních prostředků, nejpozději však do 15.12.2014. 
Městská část Praha 14 si vyhrazuje právo podmínky projektu změnit či projekt zrušit. 
Tyto podmínky byly schváleny usnesením Rady m. č. Praha 14 č. …./RMČ/2014 ze dne…….2014

Přílohy: 
Žádost o zprostředkování a financování intervenčního programu.
Zpráva o realizaci intervenčního programu


















Žádost o zprostředkování a financování intervenčního programu

1. Identifikační údaje o žadateli
Žadatel/název školy:

Adresa školy:

Telefon:

E-mail:


2. Jméno osoby oprávněné jednat za žadatele (statutární zástupce organizace):
Jméno a příjmení, titul, funkce:

Kontaktní adresa:

Telefon:

E-mail:


3. Zdůvodnění předkládané žádosti Vyplňuje žadatel. 















4. Popis problému / indikace do intervenčního programu Vyplňuje školní psycholog nebo obvodní metodik prevence, popř. jiný odborník pracující s dětmi a mládeží v rámci prevence rizikového chování.














5. Vazba intervenčního programu na Minimální preventivní program školy 















6. Dodavatel / realizátor intervenčního programu 

Název organizace:

Organizační forma:
(forma právní subjektivity)

Číslo registrace:

Adresa:

Telefon:

E-mail:


7. Kontrakt vymezující konkrétní zakázku školy a dodavatele intervenčního programu

Konzultace intervenčního programu s třídním učitelem Zaškrtněte odpovídající možnost (zda byl program konzultován s třídním učitelem).:    ANO   NE

Plánované termíny jednotlivých setkání Uveďte vámi požadovaný termín začátku realizace intervenčního programu, popř. termíny jednotlivých setkání (pokud jsou již domluveny s dodavatelem programu). : 




Časová dotace přímé práce se třídou:




Struktura programu a metody práce s třídním kolektivem:







8. Náklady na realizaci intervenčního programu:

Celkové náklady na realizaci intervenčního programu


Podíl žadatele na financování intervenčního programu


Jiné finanční zdroje


Výše požadované částky k úhradě intervenčního programu Intervenční program bude financován do maximální výše 10.000,- Kč na 1 program. 



Rozpis položek

Položka
Celkem
Požadováno k úhradě
Lektorné


Materiál Náklady na pomůcky lze hradit do maximální výše 300,- Kč na 1 program.






9. Doplňující poznámky, komentář:









Čestné prohlášení: Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé.



V Praze
Dne                    2014
													                                










                                                                                                          … ……………………….						                                                  Podpis a razítko 
                                                                                                              statutárního zástupce
Zpráva o realizaci intervenčního programu 

1. Stanovisko školy k realizaci intervenčního programu Vyplňuje třídní učitel, popř. školní metodik prevence. 


Splnila realizace intervenčního programu vaše očekávání? 






Co se díky intervenčnímu programu změnilo?







Další poznámky: 					                                




                                                                                                  

                                                                                                           ……………………….							                                     Podpis                                                                              


2. Stanovisko dodavatele intervenčního programu Vyplňuje dodavatel/realizátor programu. 



Termíny jednotlivých setkání: 




Časová dotace přímé práce se třídou:




Struktura programu a metody práce s třídním kolektivem:




Náklady na realizaci intervenčního programu Podrobný rozpis položek, uvedení rozsahu hodin včetně sazby za hodinu lektorného. :






Finanční spoluúčast školy na realizaci intervenčního programu (pokud byla): 








												                                
                                                                                                                 ……………………….						                                                         Jméno a příjmení,
                                                                                                                         podpis odpovědné 
                                                                                                                         osoby - dodavatel






















Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 87/RMČ/2014

k návrhu na uzavření smlouvy o monitoringu užívání návykových látek a zajišťování terénního programu na území městské části Praha 14
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I. 	s o u h l a s í

1.	s uzavřením smlouvy o monitoringu užívání návykových látek a zajišťování terénního programu na území m. č. Praha 14 mezi městskou částí Praha 14                     a  o. s. Eset Help dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2.	s finanční spoluúčastí z rozpočtu městské části Praha 14 max. ve výši 41.200 Kč

II.     u k l á d á
        	Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o monitoringu užívání návykových látek a zajišťování terénního programu na území  m. č. Praha 14 

                                                                                                        T: 12. 2. 2014











          Bc. Radek Vondra                                                                  Mgr. Aleš Kuda
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí:   OŘEŠ, OSVZ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 88/RMČ/2014

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. j. 0177/2013/OSMI/1080 na část pozemku parc. č. 946/1 v k. ú. Kyje k vybudování a zajištění provozu veřejného dětského hřiště
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I. 	s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. j. 0177/2013/OSMI/1080 na část pozemku parc. č. 946/1 v k. ú. Kyje k vybudování a zajištění provozu veřejného dětského hřiště  se společností Hocher, s. r. o., se sídlem Tálínská 1312, Praha 9

II.     u k l á d á
        	Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na část pozemku parc. č. 946/1 v k. ú. Kyje se společností Hocher, s. r. o. 

 
                                                                                                        T: 21. 2. 2014











          Bc. Radek Vondra                                                                  Mgr. Aleš Kuda
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí:   OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 89/RMČ/2014

ke zveřejnění záměru na výpůjčku na umístění kontejneru na použitý textil                     v Travné ulici, v k. ú. Kyje a Hostavice
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I. 	s o u h l a s í 

se zveřejněním adresného záměru na výpůjčku na umístění kontejneru na použitý textil na pozemku parc. č. 2665/36, k. ú. Kyje, a parc. č. 974/4, k. ú. Hostavice, s občanským sdružením Diakonie Broumov, se sídlem Husova 319, Velká ves, 55001  Broumov, na dobu 1 roku                    

II.     u k l á d á
        	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění adresného záměru na výpůjčku na umístění kontejneru na použitý textil na pozemku parc. č. 2665/38, k. ú. Kyje, a parc. č. 974/4, k. ú. Hostavice, s občanským sdružením Diakonie Broumov, se sídlem Husova 319, Velká ves, 55 001 Broumov, na dobu 1 roku 
                                                                                                      
   T: 1. 3. 2014










          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 90/RMČ/2014

k pronájmu části pozemku parc. č. 5/1 v k. ú. Černý Most za účelem přemístění odpadních kontejnerů
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I. 	n e s o u h l a s í 

s pronájmem části pozemku parc. č. 5/1, k. ú. Černý Most s SVJ Cíglerova 1087,                    za účelem přemístění odpadních kontejnerů
                    
II.     u k l á d á
        	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit SVJ Cíglerova 1087 s rozhodnutím Rady MČ Praha 14
 
                                                                                                      
   T: 20. 2. 2014















          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 91/RMČ/2014

k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 232/185 v k. ú. Černý Most, za účelem umístění vývěsky
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I. 	s o u h l a s í 

s pronájmem části pozemku parc. č. 232/185 v k. ú. Černý Most, za účelem umístění vývěsky před budovou organizace Jahoda, se sídlem Vybíralova 969/2, Praha 9 
                    
II.     u k l á d á
        	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 odboru evidence správy a využití majetku MHMP
                                                                                                   
   T: 20. 2. 2014















          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 92/RMČ/2014

k žádosti SVM MHMP o aktuální stanovisko k úplatnému převodu částí pozemků            parc. č. 1249/24, 1249/25 a 2631/8 vše v k. ú. Hloubětín
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I. 	n e s o u h l a s í 

s úplatným převodem částí pozemků parc. č. 1249/24 o výměře 24 m2, parc. č. 1249/25  o výměře 36 m2  a  parc. č. 2631/8 o výměře 228 m2   vše v k. ú. Hloubětín
                    
II.     u k l á d á
        	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 k úplatnému převodu částí pozemků                  parc. č. 1249/24, 1249/25 a 2631/8 vše v k. ú. Hloubětín
                                                                                                   
   T: 14. 2. 2014















          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 93/RMČ/2014

k ukončení nájmu části pozemků parc. č. 939/1 a parc. č. 1014, k. ú. Hostavice  „točka Pilská“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I. 	s o u h l a s í 

s ukončením nájmu části pozemků parc. č. 939/1 a parc. č. 1014, k. ú. Hostavice,             podle smlouvy č. 2007/OESM - OMD/0115 sjednané s   nájemcem Hummer centrum, s. r. o., se sídlem Pilská 20/2, Praha 9
                    
II.     u k l á d á
        	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

odeslání výpovědi z nájmu  části pozemků parc. č. 939/1 a parc. č. 1014, k. ú. Hostavice nájemci společnosti Hummer centrum, s. r. o., se sídlem Pilská 20/2, Praha 9. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc.
                                                                                                 
   T: 20. 2. 2014












          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OSMI, OŘEŠ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

78. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 10. 2. 2014

č. 94/RMČ/2014

k uzavření dohody č. 2 o úpravě soupisu dokladů a účtů ke smlouvě č. 10062543              o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí „Základní škola Gen. Janouška – Energetická úspora              MČ Praha 14“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I. 	b e r e  n a  v ě d o m í

informaci k uzavření dohody č. 2 o úpravě dokladů a účtů ke smlouvě č. 10062543               o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu „Základní škola Gen. Janouška – Energetická úspora MČ Praha 14“
                
II.	s o u h l a s í

s uzavřením dohody č. 2 o úpravě dokladů a účtů ke smlouvě č. 10062543 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu „Základní škola Gen. Janouška – Energetická úspora MČ                         Praha 14“
    
III.   	u k l á d á
        	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dohody č. 2 o úpravě dokladů a účtů ke smlouvě č. 10062543                          o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu „Základní škola Gen. Janouška – Energetická úspora  MČ Praha 14“
                                                                                                    T: 21. 2. 2014




          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OSMI, OŘEŠ


