Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 216/RMČ/2014

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 738, ul. Bobkova, 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. 738, ul. Bobkova, 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 3 + 1 v domě č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok        

T: 30. 6. 2014














          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty 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

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 217/RMČ/2014

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 742, ul. Bryksova, 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. 742, ul. Bryksova, 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 1 + 1 v domě č. p. 742, ul. Bryksova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok        

T: 30. 6. 2014















          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty 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

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 218/RMČ/2014

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 967, ul. Vybíralova, 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. 967, ul. Vybíralova, 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 2 + 1 v domě č. p. 967, ul. Vybíralova, Praha 9 na dobu určitou 2 roky        

T: 31. 5. 2014














          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty 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

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 219/RMČ/2014

k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě
 
II.	p o v ě ř u j e
	Bc. Radka Vondru, starostu městské části Praha 14

podáním výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník, to vše dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě        

T: 31. 5. 2014












          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 220/RMČ/2014

k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník, popřípadě pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	s c h v a l u j e

podání výpovědí z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce                     dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník, popřípadě pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě
 
II.	p o v ě ř u j e
	Bc. Radka Vondru, starostu městské části Praha 14

podáním výpovědí z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce                 dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník, popřípadě pokud ke dni podání výpovědí nebudou splněny podmínky pro podání výpovědí dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník podáním výpovědí z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník, to vše dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě        

T: 31. 5. 2014







          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 221/RMČ/2014

k návrhu na nesouhlas s přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, 
 Kardašovská ul., Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	n e s o u h l a s í

s přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 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 nesouhlasu s přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul.,  Praha 9 
        

T: 30. 6. 2014













          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 222/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  2 + kk v domě č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 - z důvodů hodných zvláštního zřetele
___________________________________________________________________________

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
2 + kk v domě č. p. 755, ulice Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou  2 roky  z důvodů hodných zvláštního zřetele 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 2 + kk v domě č. p. 755, ulice Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 2 roky 
         

T: 30. 6. 2014










          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 223/RMČ/2014

k návrhu na přidělení bytu o velikosti  2 + kk v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9,              byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

návrh na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9,                      ve veřejném zájmu,  byt ve svěřené správě městské části Praha 14,  příslušníkovi Policie ČR na dobu určitou  2 roky s možností dalšího  prodlužování dle Zásad k pronájmu bytů městské části  Praha 14 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 2 + kk v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9 ve veřejném zájmu, na dobu určitou 2 roky, s možností dalšího  prodlužování dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14
          
T: 30. 6. 2014








          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 224/RMČ/2014

k souhlasu k trvalému pobytu cizího státního příslušníka v bytě domu č. p. 773, Kardašovská ul., Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s trvalým pobytem občanky Ukrajiny v bytě domu č. p. 773, Kardašovská ul., Praha 9, 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 obchodní společnost Správa majetku Praha 14, a. s. o rozhodnutí ve věci trvalého pobytu občanky Ukrajiny v bytě domu č. p. 773, Kardašovská ul., Praha 9
          

T: 31. 5. 2014













          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 225/RMČ/2014

k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	b e r e  n a  v ě d o m í

výsledek veřejné soutěže formou licitace na byt o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, uskutečněné dne 26. 3. 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě

II.	s c h v a l u j e

vítěze veřejné soutěže formou licitace na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v domě                 č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky a se smluvním nájemným ve vydražené výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě
  
III.	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 1 + 1 v domě č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši 173.207 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu ve výši 30.000 Kč 
     
T: 30. 6. 2014




          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14

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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 226/RMČ/2014

k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	b e r e  n a  v ě d o m í

výsledek veřejné soutěže formou licitace na byt o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9, uskutečněné dne 26. 3. 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě

II.	s c h v a l u j e

vítěze veřejné soutěže formou licitace na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v domě                 č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky a se smluvním nájemným ve vydražené výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě
  
III.	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 3 + 1 v domě č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši 260.318 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu ve výši 160.000 Kč 
     
T: 30. 6. 2014




          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14

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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 227/RMČ/2014

k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	b e r e  n a  v ě d o m í

výsledek veřejné soutěže formou licitace na byt o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 1071,              ul. Bří Venclíků, Praha 9, uskutečněné dne 26. 3. 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě

II.	s c h v a l u j e

vítěze veřejné soutěže formou licitace na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v domě                 č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky a se smluvním nájemným ve vydražené výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě
  
III.	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 1 + 1 v domě č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši 129.045 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu ve výši 50.000 Kč 
     
T: 30. 6. 2014




          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14

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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 228/RMČ/2014

k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	b e r e  n a  v ě d o m í

výsledek veřejné soutěže formou licitace na byt o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, uskutečněné dne 26. 3. 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě

II.	s c h v a l u j e

vítěze veřejné soutěže formou licitace na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v domě                 č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky a se smluvním nájemným ve vydražené výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě
  
III.	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 2 + 1 v domě č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši 244.298 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu ve výši 270.000 Kč 
     
T: 30. 6. 2014




          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14

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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 229/RMČ/2014

k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	b e r e  n a  v ě d o m í

výsledek veřejné soutěže formou licitace na byt o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, uskutečněné dne 26. 3. 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě

II.	s c h v a l u j e

vítěze veřejné soutěže formou licitace na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v domě                 č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky a se smluvním nájemným ve vydražené výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě
  
III.	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 1 + 1 v domě č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši 151.418 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu ve výši 20.000 Kč 
     
T: 30. 6. 2014




          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14

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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 230/RMČ/2014

k návrhu na zrušení veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	r u š í

veřejnou soutěž formou licitace na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 

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

zajistit zveřejnění záměru na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 ve veřejné soutěži formou licitace s podmínkou odkoupení pohledávky a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu 
     
T: 31. 8. 2014












          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 231/RMČ/2014

k žádosti na prodloužení termínu podpisu smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky v č. p. 770, Rochovská ul., Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s prodloužením termínu podpisu smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky                   o velikosti 4 + 1 v č. p. 770, Rochovská ul., Praha 9 do 30. 9. 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  nájemce o souhlasu s prodloužením termínu podpisu smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky o velikosti 4 + 1 v č. p. 770, Rochovská ul., Praha 9                   do 30. 9. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě
 
     
T: 30. 6. 2014











          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 232/RMČ/2014

k návrhu na souhlas s prodloužením provozní doby v prostoru restaurace v objektu              č. p. 1312 ul. Tálínská, Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í 

s prodloužením provozní doby restauračního zařízení do 23.00 hod. pondělí až čtvrtek            a neděle a do 24.00 hod. pátek a sobota 

II.	n e s o u h l a s í

s prodloužením provozní doby venkovního občerstvení do 23.00 hod. vždy v období od 1. 4. do 30. 9. 

pro nájemce prostoru a části pozemku v objektu č. p. 1312, ul. Tálínská, Praha 9, společnost HOCHER, s. r. o., se sídlem Tálínská 1312, Praha 9, IČ: 24782939
 
III.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat  nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o odsouhlasení prodloužení provozní doby restauračního zařízení a neodsouhlasení prodloužení provozní doby venkovního občerstvení v objektu č. p. 1312 ul. Tálínská, Praha 9
      
T: 15. 5. 2014




          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty 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

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 233/RMČ/2014

k návrhu na schválení  smlouvy o výkonu funkce členů statutárních orgánů  obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady obchodní společnosti               Správa majetku Praha 14, a. s. 


I.	s c h v a l u j e

smlouvu o výkonu funkce členů statutárních orgánů obchodní společnosti SMP 14, a. s.,
	dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě
 
  II.	u k l á d á
představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.

zajistit uzavření smlouvy o výkonu funkce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  s jednotlivými  členy statutárních orgánů
      
T: 31. 5. 2014













          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede:       představenstvo obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.
Na vědomí:   Ing. Mgr. Lucie Svobodová, předsedkyně představenstva  SMP-14, a. s.  
                       Ing. Eva Bažilová, ředitelka SMP-14, a. s.
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 234/RMČ/2014

k rozhodování o zveřejnění záměru na dispozici s majetkem ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	p o v ě ř u j e

od 1. 5. 2014  Grémium starosty MČ Praha 14 rozhodováním o zveřejnění záměru na prodej, směnu, darování, pronájem, pacht a výpůjčku nemovitého majetku ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14





















          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty 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

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 235/RMČ/2014

k informaci o výsledku kontroly na místě ve smyslu § 81 odst. 3 písmena b) zákona                  č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze provedené u Úřadu městské části Praha 14 Odborem bezpečnosti a krizového řízení MHMP se zaměřením na výkon přenesené působnosti na úseku krizového řízení
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	b e r e  n a  v ě d o m í

výsledek kontroly na místě ve smyslu § 81 odst. 3 písmena b) zákona č. 131/2000 Sb.,              o hlavním městě Praze provedené MHMP u Úřadu městské části Praha 14 zaměřené              na výkon přenesené působnosti na úseku krizového řízení – nebylo shledáno nedostatků

II.	s o u h l a s í

s realizací opatření doporučených kontrolní skupinou MHMP pro další činnost úseku krizového řízení















          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


Na vědomí:   KT
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 236/RMČ/2014

k adresnému záměru na pronájem kanceláře
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í 

se zveřejněním adresného záměru na pronájem kanceláře č. 502 o velikosti 12 m2                   v 6 NP na adrese Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě
 
  II.	u k l á d á
	Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit zveřejnění  záměru na pronájem kanceláře č. 502 o velikosti 12 m2  v 6 NP                 na adrese Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9
      
T: ihned














          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Luděk Lisý
Na vědomí:   OHS, OŘEŠ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 237/RMČ/2014

k vrácení 6 zapůjčených jízdních kol od Městské policie hl. m. Prahy
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í 

s uzavřením třech dodatků k původním smlouvám, které se týkají vrácení 6 jízdních kol Městskou policií hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě
 
  II.	u k l á d á
	Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit uzavření výše uvedených dodatků, které se týkají vrácení 6 jízdních kol Městskou policií hl. m. Prahy
      
T: 30. 4. 2014















          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Luděk Lisý
Na vědomí:   OHS, OPKČ, OŘEŠ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 238/RMČ/2014

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo čj. 0573/2013/KS_OddUR/1050 ze dne 30. 12. 2013 – „Zastavovací studie – Staré Kyje“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í 

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo čj. 0573/2013/KS_OddUR/1050 ze dne           30. 12. 2013, název díla: „Zastavovací studie – Staré Kyje“ dle přílohy č. 1 – pouze                v tiskové podobě
 
  II.	u k l á d á
	Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo čj. 0573/2013/KS_OddUR/1050 se zhotovitelem, obchodní společností Architekti Headhand, s. r. o., U Obecního dvora čp. 799/7, Praha 1      

T: 28. 4. 2014













          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 239/RMČ/2014

ke schválení projektu PŮJČOVNA příspěvkové organizace Praha 14 kulturní
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

1. 	projekt PŮJČOVNA příspěvkové organizace Praha 14 kulturní ode dne 1. 5. 2014                

2. 	vzory smluv o partnerství a výpůjčce dle přílohy č. 1 a 2 - pouze v tiskové podobě

3. 	pravidla půjčování dle přílohy č. 4 - pouze v tiskové podobě 

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

zajistit veškeré úkony související se zajištěním realizace projektu PŮJČOVNA  

T: 1. 5. 2014













          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Bc. Radek Vondra
Na vědomí:   OŘEŠ, OPKČ, Praha 14 kulturní
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 240/RMČ/2014

k výsledku architektonické soutěže o návrh „komunitní centrum Hloubětínská H55“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

průběh architektonické soutěže o návrh s názvem „komunitní centrum Hloubětínská H55“
 
II.	r o z h o d l a

o výběru nejvhodnějšího návrhu architektonické soutěže s názvem „komunitní centrum H55“ takto:

	1.   cena  	100 000 Kč 	se uděluje návrhu č.	13: Ing. arch. Zbyněk Ryška a Ing. arch.                                                                     Aleš  Břečka
	cena  	 70 000 Kč  	se uděluje návrhu č.	23: Arch. Dipl.- Ing. Bettina Brunner,                                                      Arch. Dipl.- Ing. Rainer Kašik, Ing. arch. Táňa                                                      Sojáková, Dipl.- Ing. Korbinian Lechner
	cena   	 40 000 Kč   	se uděluje návrhu č.	54: Ing. arch. Petr Synovec, Ing. arch.                                                      Martin Josek,  Bc. Jakub Sládeček, Ing. arch.                                                      Eduard Sojka 

	a odměna  	 10 000 Kč   	se uděluje návrhu č.	14: Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Milan                                                                     Vít, Ing. arch. Magdalena Pappová,  Ing. arch.                                                                     Ondřej Zavřel, Ing. arch. Jiří Kolomazník
                          	 10 000 Kč 	se uděluje návrhu č. 	28: Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. a Ing.                                                                     arch. Jiří Matys  
      
III.	u k l á d á
	Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

	1.	zajistit veškeré činnosti spojené s oznámením o vyhodnocení nejvhodnějšího  soutěžního návrhu, s vyplacením cen a odměn dle bodu II. a soutěžních podmínek  

T: 10. 6. 2014









2.	zahájit jednání s autorem/y oceněných návrhů k vypracování navazující projektové dokumentace ve smyslu soutěžních, zadávacích podmínek a s doporučením uvedeným v protokolu o průběhu soutěže   
T: 30. 9. 2014



































          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 241/RMČ/2014

k návrhu na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014  ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e 

	4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014
       
 	schválený rozpočet                                              
        	příjmy                                                                                 	 241.476,00  tis. 	Kč                                                              
        	výdaje                                                                                 	 303.437,20  tis. 	Kč                                                                   
        	financování                                                                            	61.961,20  tis. 	Kč
 
	rozpočet po 3. rozpočtovém opatření k  31. 3. 2014
        	příjmy                                                                                 	 242.988,30  tis. 	Kč
       	výdaje                                                                                 	 327.423,10  tis. 	Kč
        	financování                                                                                84.434,80  tis. 	Kč            

	rozpočet po 4. rozpočtovém opatření k  14. 4. 2014
        	příjmy                                                                                 	 244.148,90  tis. 	Kč
       	výdaje                                                                                 	 328.583,70  tis. 	Kč
        	financování                                                                                84.434,80  tis. 	Kč  
	    	
II.	u k l á d á
	Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14 

T: 24. 6. 2014



          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce 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

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 242/RMČ/2014

k žádosti o finanční příspěvek - pan Tomáš Suchý
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

poskytnutí  finančního příspěvku ve výši 8.500 Kč panu Tomáši Suchému na startovné      a cestovné na mezinárodní turnaj ve florbale na invalidních elektrických vozících                     v Belgii 2014
 
  II.	u k l á d á
	Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení      

T: 30. 4. 2014















          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Bc. Radek Vondra
Na vědomí:   OŘEŠ, KS - OSPK
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 243/RMČ/2014

k návrhu na podání žádosti o příspěvek na realizaci projektu „Finanční poradenství v rámci projektu Program prostupného bydlení„
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

podání žádosti o příspěvek ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu „Finanční poradenství v rámci projektu Program prostupného bydlení“ u Nadačního fondu Komerční banky Jistota 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

podat žádost o příspěvek ve výši 30.000 Kč  Nadačnímu fondu Jistota Komerční banky  
      

T: 30. 4. 2014













          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 244/RMČ/2014

k souhlasu se změnami v položkovém  čerpání finančních prostředků z dotací                          na poskytování sociálních a návazných služeb v grantových programech „příspěvek na zajištění služby 2013“, „oblast 1 – sociální a návazné služby 2013-2014“, a „program J5 – podpora MČ v sociální oblasti pro rok 2013“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	s c h v a l u j e

1.	změnu čerpání dotace dle žádosti Hestia, z.s. - Program Pět P – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (příloha č. 1 – pouze v tiskové podobě)

2.	změnu čerpání dotace dle žádosti Jahoda, o.p.s. – Nízkoprahový klub pro rodinu Jahůdka a Nízkoprahový klub Jahoda (příloha č. 2 – pouze v tiskové podobě)

3.	změnu čerpání dotace dle žádosti Asistence, o.p.s. – Osobní asistence (příloha č. 3 – pouze v tiskové podobě)

4.	změnu čerpání dotace dle žádosti Diakonie Církve bratrské – Centrum Slunečnice Centrum denních služeb, Osobní asistence, Chráněné bydlení (příloha č. 4 – pouze v tiskové podobě)

5.	změnu čerpání dotace dle žádostí Českého červeného kříže – Senior doprava, Nízkoprahový klub seniorů, Pečovatelská služba (přílohy č. 5, 6 a 7 – pouze v tiskové podobě)

6.	změnu čerpání dotace dle žádosti Handicap centra Srdce, o.p.s. – Týdenní stacionář Handicap centra Srdce, o.p.s. (příloha č. 8 – pouze v tiskové podobě)

7.	změnu čerpání dotace dle žádosti HoSt Home-Start ČR - Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi do 6 let (příloha č. 9 – pouze v tiskové podobě)

8.	změnu čerpání dotace dle žádosti Farní charity Praha 14 – Podpora pečujících osob (příloha č. 10 – pouze v tiskové podobě)

9.	změnu čerpání dotace dle žádosti Základní organizace SPCCH Praha 14 - Materiální a organizační zabezpečení kulturně poznávací a rekreačně poznávací činnosti postižených občanů pro P 14 (příloha č. 11 – pouze v tiskové podobě)

10.	změnu čerpání dotace dle žádosti Veselý čertík, o.s. –Veselý čertík, prostor pro šťastné děti a spokojené rodiče (příloha č. 12 – pouze v tiskové podobě)

	


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

zajistit informování příjemců dotace o schválených změnách  
      

T: 7. 5. 2014

































          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 245/RMČ/2014

k návrhu na přidělení grantů v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

doporučení grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k poskytnutí grantů z programu „Příspěvek na zajištění služby“ (přílohy č. 1                 a č. 2)

II.	s c h v a l u j e

přidělení grantů v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“ dle přílohy č. 1

III.	d o p o r u č u j e 
	Zastupitelstvu městské části Praha 14

přidělení grantů v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“ dle přílohy č. 2

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

1.	předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh na přidělení grantů dle bodu III. tohoto usnesení     

2.	informovat žadatele o výsledcích grantového řízení      
T: 2. 5. 2014

3.	zajistit uzavření smluv s žadateli dle přílohy č. 1		
T: 30. 5. 2014














          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí:   OSVZ, OŘEŠ, KSPříloha č. 1

Žádosti doporučené k podpoře Radě m. č. Praha 14 (žádosti do 50 tis. Kč) v programu „Příspěvek na zajištění služby 2014“


 Č.
Název žadatele
Název služby
Celkové plánované náklady projektu v Kč
Požadavek na dotaci 2014 v Kč
návrh na výši dotace 2014 v Kč
1
SONS ČR Praha sever
Zdravotně rehabilitační pobyt s výukou 
29.820,00
14.910,00
10.000,00
4
MUDr. Ivana Ondráčková
Podpora duševního zdraví seniorů 
38.000,00
15.000,00
10.000,00
5
Bc. Marie Mádlová
Osobní asistence pro vozíčkářku
239.000,00
30.000,00
15.000,00
6
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Azylový dům
7.350.000,00
50.000,00
30.000,00
CELKEM
7.656.820,00
109.910,00
65.000,00


















Příloha č. 2

Žádosti doporučené k podpoře Zastupitelstvu m. č. Praha 14 (žádosti nad 50 tis. Kč) v programu „Příspěvek na zajištění služby 2014“


 
Název žadatele
Název služby
Celkové plánované náklady projektu v Kč
Požadavek na dotaci 2013 v Kč
návrh na výši dotace 2013 v Kč
2
Sdružení na pomoc dětem s handicapy 
Zvyšování rodičovských kompetencí klientů v Mateřském centru Motýlek
291.251,00
50.000,00
30.000,00
3
Sdružení na pomoc dětem s handicapy 
Podpora rodin v náročné životní situaci ve spolupráci s OSPOD
804.422,00
50.000,00
40.000,00
CELKEM
1.095.673,00
100.000,00
70.000,00


Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 246/RMČ/2014

k realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2014
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

1.	realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2014 a jeho podmínky dle přílohy č. 1

2.	vyčlenění částky 140.000 Kč z prostředků určených na granty základním školám              na realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2014

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

zajistit informování základních škol o podmínkách Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2014

T: 28. 4. 2014





































          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí:   OSVZ, OŘEŠ
"Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2014”
1. Základní informace
Záměrem tohoto programu je podpora základních škol na území Městské části Praha 14 v realizaci adaptačních výjezdů uskutečněných mimo školu. Podporovány budou aktivity realizované pro nově vzniklé třídní kolektivy 6. ročníků ZŠ, které budou uskutečněny na počátku školního roku 2014/2015 v měsících září až listopad. Naším cílem je posílit realizaci tématicky orientovaných výjezdů, které kladou důraz na práci s třídou z hlediska sebepoznávání a zlepšování vztahů v třídních kolektivech. 
Finančně budou podpořeny školy, které v období od 28.4.2014 do 14.11.2014 předloží žádost o poskytnutí finančního příspěvku určeného na realizaci adaptačního výjezdu a splní následující podmínky. 
2. Podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku
žadatelem je základní škola, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 14, 
	adaptační výjezd realizuje základní škola pro nově vzniklý třídní kolektiv žáků 6. ročníků,
adaptační výjezd se uskuteční v září až listopadu 2014, 
adaptačního výjezdu se aktivně účastní třídní učitel, 
	v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci adaptačního výjezdu jsou uvedeny základní formální náležitosti: identifikační údaje školy, statutární zástupce, kontaktní adresa, IČO, garant/osoba odpovídající za realizaci výjezdu,
v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci adaptačního výjezdu jsou uvedeny základní údaje o realizaci adaptačního výjezdu: název aktivity, termín pobytu, místo pobytu, počet dnů, počet tříd, stručná charakteristika výjezdu, celkové náklady na realizaci včetně rozpočtu jednotlivých položek, výše požadované finanční částky po MČ Praha 14,
	v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci adaptačního výjezdu je/jsou uveden/y dodavatel/é Finanční příspěvek lze poskytnout na nákup služeb max. u dvou dodavatelů. Tj. příspěvek lze uplatnit např. na úhradu nákladů na dopravu a úhradu nákladů na ubytování. Za předpokladu, že úhrada těchto nákladů nebude ze strany MČ pokryta v celé výši (přesáhne částku 15.000,- Kč/3 dny/1 třída), zbývající částka bude spoluúčastí školy a hrazena z vlastních zdrojů.   požadovaných služeb nezbytných pro zajištění výše uvedeného výjezdu,
maximální výše finančního příspěvku na realizaci adaptačního výjezdu činí  5.000,- Kč/1 den/1 třída, max. 15.000,- Kč/3 dny/1 třída,
	škola může podat maximálně 2 žádosti o poskytnutí finančního příspěvku určeného na realizaci adaptačního výjezdu,
	na poskytnutí finanční podpory není právní nárok. 




Příspěvek nelze požadovat a použít zejména na:
režii (tj. energii, topení, vodu, opravy a údržbu, pohonné hmoty)
investice
nákup či opravu prostředků výpočetní ani jiné techniky či spotřební elektroniky 
reprezentaci (tzn. pohoštění, dary a obdobná plnění)
zahraniční cestovné a úhradu cestovních náhrad nad rámec zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce
platy zaměstnanců; mohou být hrazeny pouze ostatní platby za provedenou práci
provedení auditu, na pokuty a sankce
úhrady telekomunikací (úhrady služeb včetně nákupu telefonních karet)
úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku
školy v přírodě a školní výlety
odměnu za vypracování žádosti/projektu
nespecifikované výdaje
3. Podání žádosti
Finanční příspěvek na realizaci adaptačního výjezdu bude škole zprostředkován 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: "Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 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 28.4.2014 do 14.11. 2014.
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 způsob poskytnutí finanční podpory
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 a žádost doporučí/nedoporučí ke schválení. 
Kritéria hodnocení žádostí:
	posouzení formálních náležitostí

dodržení stanovených limitů a podmínek
O schválení žádosti a výši poskytnutého finančního příspěvku na realizaci adaptačního výjezdu rozhoduje vedoucí OSVZ. Žadatel bude nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí žádosti vyrozuměn o schválení (popř. zamítnutí).

5. Popis poskytnutí finančního příspěvku na realizaci adaptačních výjezdů
Na základě schválené žádosti bude žadateli financován adaptační výjezd dle požadavků uvedených v žádosti. Zprostředkování služeb a komunikaci s dodavatelem zajišťuje protidrogová koordinátorka (vyhotovení objednávky, příjemce faktur).
Po ukončení realizace adaptačního výjezdu zašle dodavatel služeb fakturu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení adaptačního výjezdu.
Po ukončení realizace adaptačního výjezdu zašle žadatel/škola zprávu o realizaci adaptačního výjezdu v závazné formě (formulář ke stažení na www.praha14.cz nebo k dispozici u kontaktní osoby), a to nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení adaptačního výjezdu.
6. Další všeobecné podmínky
Celková částka vyčleněná na "Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2014” činí 140.000,- Kč. Výše finanční podpory může být s ohledem na zůstatek finančních prostředků snížena rozhodnutím vedoucího OSVZ. 
Program podpory bude realizován do vyčerpání finančních prostředků, nejpozději však do 14.11.2014. 
Městská část Praha 14 si vyhrazuje právo podmínky projektu změnit či projekt zrušit. 
Tyto podmínky byly schváleny usnesením Rady m. č. Praha 14 č. 246/RMČ/2014 ze dne 23.4.2014.

Přílohy: 
Žádost o finanční podporu na realizaci adaptačního výjezdu
Zpráva o realizaci adaptačního výjezdu mimo školu











Žádost o finanční příspěvek na realizaci adaptačního výjezdu 

1. Identifikační údaje o žadateli
Žadatel/název školy:

Adresa školy:

Telefon:

E-mail:

IČO:

Statutární orgán (zástupce):

Telefon: 

E-mail:


2. Základní údaje o realizaci adaptačního výjezdu
Aktivita:
Výjezd
Termín pobytu:

Místo pobytu: 

Počet dnů:

Počet 6. tříd / počet žáků:

Účast třídního učitele:

Garant / osoba odpovídající za realizaci adaptačního výjezdu


3. Popis realizace adaptačního výjezdu / stručná charakteristika V textu uveďte: cíl projektu, zvolené metody práce, zda je návaznost na MPP, způsob hodnocení aktivit (jak se bude dále s výsledky pracovat).













4. Dodavatel/é služeb nezbytných pro zajištění výše uvedeného výjezdu Uvádějte pouze ty dodavatele, jejichž služby budou hrazeny v rámci tohoto programu (max. dva dodavatelé služeb / 1 žádost). , popis služby,
Název dodavatele:

Organizační forma:
(forma právní subjektivity)

IČO:

Bankovní spojení: 

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Popis služby Např. ubytování, doprava apod. : 

Výše požadovaného finančního příspěvku po MČ Praha 14:


Název dodavatele:

Organizační forma:
(forma právní subjektivity)

IČO:

Bankovní spojení: 

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Popis služby: 

Výše požadovaného finančního příspěvku po MČ Praha 14:


5. Náklady na realizaci adaptačního výjezdu mimo školu

Celková výše požadovaného finančního příspěvku po MČ Praha 14 Maximální výše finanční podpory na realizaci adaptačního výjezdu činí  5.000,- Kč/1 den/1třída, max.  15.000,- Kč/3 dny/1třída.:

Vlastní zdroje (podíl žadatele na financování):

Jiné finanční zdroje Např. spoluúčast žáků apod. :

Celkové náklady na realizaci:




6. 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 adaptačního výjezdu mimo školu
1. Základní údaje o realizaci adaptačního výjezdu
Aktivita:
Výjezd
Termín pobytu:

Místo pobytu: 

Počet dnů:

Počet 6. tříd / počet žáků:

Účast třídního učitele:

Garant / osoba odpovídající za realizaci adaptačního výjezdu

2. Hodnocení uskutečněného adaptačního výjezdu
Splnila realizace adaptačního výjezdu a realizovaných aktivit stanovený cíl?





Slovní hodnocení realizátora adaptačního výjezdu:





Hodnocení ze strany účastníků:





Jaká je návaznost na další aktivity? 





Další poznámky: 	





V Praze dne 

Jméno: 

Podpis:

Razítko: 
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 247/RMČ/2014

k návrhu na vyhodnocení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby „Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	s e  s e z n á m i l a
  
s námitkou společnosti PROFI zakázky, s. r. o., se sídlem Zvonařova 1295/5, Praha 3 – Žižkov proti zadávacím podmínkám zadávacího řízení „Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14“

II.	b e r e  n a  v ě d o m í

protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce na služby „Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14“, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

III.	r o z h o d l a

	1.	o námitce společnosti PROFI zakázky, s. r. o., se sídlem Zvonařova 1295/5, Praha 3 – Žižkov proti zadávacím podmínkám zadávacího řízení „Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14“ (příloha č. 2 – pouze v tiskové podobě)

	2.	na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče  SP Černý Most, s. r. o., IČ: 242 49 955, k veřejné zakázce na služby „Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14“, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

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

zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku na služby „Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14“ s rozhodnutím zadavatele
T: 25. 4. 2014











          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14

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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 248/RMČ/2014

k návrhu na zrušení  zadávacího řízení k veřejné zakázce „Ostraha objektů městské části Praha 14“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	b e r e  n a  v ě d o m í

obsah protokolu z jednání komise pro otevírání obálek a zprávy o posouzení                         a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Ostraha objektů městské části Praha 14“

II.	r o z h o d l a

	jako zadavatel veřejné zakázky „Ostraha objektů městské části Praha 14“ 

	- 	o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce „Ostraha objektů městské části             Praha 14“ dle ustanovení § 84 odst. 2, písm. e)

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

zajistit veškeré právní úkony související s ukončením výběrového řízení k veřejné zakázce „Ostraha objektů městské části Praha 14“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení

T: 30. 4. 2014




















          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 249/RMČ/2014

k návrhu na zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku                    „Dodání služeb výpočetní techniky pro troje řádné volby konané v roce 2014“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e
  
	1.	zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku „Dodání služeb výpočetní techniky pro troje řádné volby konané v roce 2014“

	2.	návrh výzvy k uvedené veřejné zakázce dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

	3.	seznam firem, kterým bude odeslána výzva k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


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

zajistit veškeré úkony související se zadávacím řízením k veřejné zakázce malého rozsahu „Dodání služeb výpočetní techniky pro troje řádné volby konané v roce 2014“

T: 5. 5. 2014



























          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                             Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


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

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 250/RMČ/2014

k uzavření dohody č. 1 o úpravě soupisu dokladů a účtů ke smlouvě č. 12120323                     a dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů ke smlouvě č. 12126923  o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí u  projektů  „Energetická úspora budovy ZŠ Vybíralova“                              a „Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická a MŠ Štolmířská“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	b e r e  n a  v ě d o m í
  
1.	informaci k uzavření dohody č. 1 o úpravě dokladů a účtů ke smlouvě č. 12120323      o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí u projektu „Energetická úspora budovy ZŠ Vybíralova“

2.	informaci k uzavření dohody o úpravě dokladů a účtů ke smlouvě č. 12126923                 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí u projektu „Energetická úspora budovy  MŠ Chvaletická a MŠ Štolmířská“

II.	s o u h l a s í

1.	s uzavřením  dohody č. 1 o úpravě dokladů a účtů ke smlouvě č. 12120323                       o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí u projektu „Energetická úspora budovy ZŠ Vybíralova“

2.	s uzavřením dohody o úpravě dokladů a účtů ke smlouvě č. 12126923 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí u projektu „Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická                          a   MŠ Štolmířská“

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

1.	zajistit uzavření dohody č. 1 o úpravě dokladů a účtů ke smlouvě č. 12120323                 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí u projektu „Energetická úspora budovy ZŠ Vybíralova“





2.	zajistit uzavření dohody o úpravě dokladů a účtů ke smlouvě č. 12126923                       o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí u projektu „Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická a  MŠ Štolmířská“


T: 16. 5. 2014


































































































          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty 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

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 251/RMČ/2014

k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 10068113  o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí                         projektu  „Základní škola Bří Venclíků – 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 dodatku č. 3 ke smlouvě č. 10068113 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí             projektu „Základní škola Bří Venclíků – Energetická úspora MČ Praha 14“

II.	s o u h l a s í
  
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě č. 10068113 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí  projektu „Základní škola Bří Venclíků – Energetická úspora MČ Praha 14“

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

zajistit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 10068113 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu „Základní škola Bří Venclíků – Energetická úspora MČ Praha 14“ 


T: 23. 5. 2014














          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty 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

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 252/RMČ/2014

k ukončení smluvního vztahu smlouvy čj. 2008/OSMI/0071 „Zpracování  projektové dokumentace k výstavbě KC Hloubětínská č. p. 55 a smlouvy  čj. 2009/KS OÚR/10 „Revitalizace zpevněných ploch chodníků, zeleně                       a parkovacích ploch pro účely KC Hloubětínská č. p. 55“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e
  
1.	uzavření dohody k ukončení smluvního vztahu smlouvy čj. 2008/OSMI/0071 „Zpracování projektové dokumentace k výstavbě KC Hloubětínská č. p. 55“

2.	uzavření dohody k ukončení smluvního vztahu smlouvy čj. 2009/KS OÚR/10 “Revitalizace zpevněných ploch chodníků, zeleně a parkovacích ploch pro účely    KC Hloubětínská č. p. 55“ s finanční náhradou nad rámec dosavadního plnění smlouvy v celkové částce 48.400,00 Kč včetně  DPH  - Ing. arch. Jiří Kryl,                  IČ 12595454

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

1.	zajistit uzavření dohody k ukončení smluvního vztahu smlouvy čj. 2008/OSMI/0071 
 
2.	zajistit uzavření dohody k ukončení smluvního vztahu smlouvy čj. 2009/KS OÚR/10 s finanční náhradou nad rámec dosavadního plnění smlouvy v celkové částce 48.400,00 Kč včetně DPH - Ing. arch. Jiří Kryl, IČ 12595454

T: 30. 5. 2014











          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty 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

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 253/RMČ/2014

k uzavření trojstranné smlouvy o zajištění stavby – rekonstrukce vstupu A do budovy ZŠ Generála Janouška
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í
  
s návrhem trojstranné smlouvy o zajištění stavby – rekonstrukce vstupu A do budovy ZŠ Generála Janouška a s jejím následným uzavřením po výběru zhotovitele

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

zajistit provedení všech potřebných úkonů vedoucích k uzavření trojstranné smlouvy o zajištění stavby – rekonstrukce vstupu A do budovy ZŠ Generála Janouška


T: 31. 5. 2014







































          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty 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

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 254/RMČ/2014

k uzavření  smlouvy  o zřízení služebnosti inženýrské sítě do pozemků parc. č. 1695/1, 1695/3, 2766, 2889/1 a 2889/4, k. ú. Kyje, se společností UPC Česká republika, a. s.
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í
  
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do pozemků parc. č. 1695/1, 1695/3, 2766, 2889/1 a 2889/4, k. ú. Kyje, se společností UPC Česká republika, a. s.,            za dohodnutou cenu 44 997 Kč bez DPH

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

zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do pozemků parc. č. 1695/1, 1695/3, 2766, 2889/1 a 2889/4, k. ú. Kyje, se společností UPC Česká republika, a. s.

T: 15. 6. 2014




































          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty 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

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 255/RMČ/2014

k uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti s výstavbou polyfunkční haly v Broumarské ulici
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í
  
s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí a práva vstupu a vjezdu, kterými bude dotčen pozemek parc. č. 170, k. ú. Kyje, s budoucím oprávněným Jiřím Brzobohatým, bytem Na Průhonu 7, 27714 Lhota

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

zajistit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí a práva vstupu a vjezdu, kterými bude dotčen pozemek parc. č. 170,              k. ú. Kyje, s budoucím oprávněným Jiřím Brzobohatým, bytem Na Průhonu 7, 27714 Lhota

T: 31. 5. 2014

































          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty 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

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 256/RMČ/2014

k uzavření smlouvy o výpůjčce s možností provést stavbu “Propoj DN 800 do pásma VDJ Kozinec, Praha 9“ na části pozemku parc. č. 2821, katastrální území Kyje
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í
  
s  uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a stavebníkem Pražskou vodohospodářskou společností a. s., se sídlem Žatecká 110/2, Praha 1, pozemku parc. č. 2821, katastrální území Kyje, za účelem možnosti provést stavbu “Propoj DN 800 do pásma VDJ Kozinec, Praha 9“

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

zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce výše uvedeného pozemku s investorem Pražskou vodohospodářskou společností a. s., za účelem realizace stavby “Propoj DN 800 do pásma VDJ Kozinec, Praha 9“

T: 30. 5. 2014

































          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty 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

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 257/RMČ/2014

k uzavření pachtovní smlouvy k užívání a požívání části pozemku parc. č. 1760, díl č. 13 o výměře 350 m2 v k. ú. Kyje
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14



I.	b e r e  n a  v ě d o m í

nabídku ke zveřejněnému záměru k užívání a požívání části pozemku parc. č. 1760, díl č. 13 v k. ú. Kyje 

II.	s c h v a l u j e
  
uzavření pachtovní smlouvy k užívání a požívání části pozemku parc. č. 1760, díl č. 13 v k. ú. Kyje s uchazečem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

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

zajistit uzavření pachtovní smlouvy k užívání a požívání části pozemku parc. č. 1760, díl č. 13 v k. ú. Kyje

T: 30. 4. 2014






















          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty 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

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 4. 2014

č. 258/RMČ/2014

ke stanovení výše ceny plynu na 2. pololetí roku 2014 pro objekty ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

individuální cenovou nabídku společnosti Pragoplyn, a. s., k dodávce plynu na                  2. pololetí roku 2014 ve výši 709 Kč/MWh, která bude závazná pro všechna odběrná místa v objektech ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 

II.	s o u h l a s í
  
s uzavřením jednotlivých smluv o dodávce plynu na 2. pololetí roku 2014 pro objekty     ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 se společností Pragoplyn, a. s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Jungmannova 36/31, PSČ 110 00

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

1.	zajistit seznámení všech subjektů zřízených a založených MČ Praha 14                              s individuální cenovou nabídkou k dodávce plynu na 2. pololetí roku 2014

	2.	zajistit uzavření jednotlivých smluv o dodávce plynu na 2. pololetí roku 2014 mezi subjekty zřízenými a založenými MČ Praha 14 a společností Pragoplyn, a. s.

T: 31. 5. 2014














          Ing. Mgr. Lucie Svobodová                                              Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14                 zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OSMI, OŘEŠ, SMP-14, a. s.


