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ZÁPIS

z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 17. 3. 2009 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“ nám. Plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:  28  - dle prezenční listiny

Omluveni: Mgr. Daniel Rovan, Ing. Jiří Feřtek, Ing. Josef Voseček
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé: Jaroslav Báča, František Křížek

Zapisovatelka: Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Ing. Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, na kterém přivítal:
	členy Zastupitelstva
	zaměstnance Úřadu městské části Praha 14
	a všechny další přítomné hosty


Starosta konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, dle prezence je přítomna nadpoloviční většina členů, takže zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Dále starosta oznámil členům zastupitelstva, že zápis z 10. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty.

Poté starosta Ing. Miroslav Froněk požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

Navrženi byli: Jaroslav Báča, František Křížek

Hlasování :

pro:          23  
proti:        0 
zdržel se:  1

Ověřovatelé zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.
 Poté starosta Ing. Miroslav Froněk přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva. 

Návrh  programu:

1. Volba návrhového a volebního výboru
   
2.  Dovolba člena rady městské části Praha 14

3.  Plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

4.   Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2008

5.   Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMČ Praha 14 za rok 2008 a plán činnosti       kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2009

6.   V. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2008

7.    Úprava schváleného rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2009

8.    I. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2009

9.   Návrh 1. úpravy finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2009

10.  Návrh na stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům        Zastupitelstva  městské části Praha 14

11.  Návrh na přidělení grantových prostředků z grantového řízení městské části 
Praha 14  v sociální oblasti pro rok 2009

12.  Návrh na udělení grantů městské části Praha 14 v oblasti sociálních a návazných        služeb 

13.  Návrh na schválení úplatného převodu nebytového prostoru č. 543 v č. p. 1087, ul.        Cíglerova, Praha 9 o velikosti 5,45 m2 za cenu dle znaleckého posudku ze dne 17. 2.        2009 stávajícímu nájemci dle zákona č. 72/1994 Sb.

14.   Návrh na úplatný převod objektů č.p. 625, 626, 668, 669 na pozemcích parc.č.         566/27, 566/28, 566/29, 566/31 jiného vlastníka v ul. Kardašovská k.ú. Hloubětín do        osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.

15.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č 115 v k. ú. Kyje

16.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 56/1 v k. ú.        Hloubětín  

17.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 119 v k. ú. Kyje 

18.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 2818/1 v k. ú. Kyje        o výměře cca 100 m2 s paní Pavlínou Mráčkovou

19.  Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků  parc. č. 784/3 a 784/4 v
       k.ú. Hloubětín se společností České nemovitosti, a.s.

20.  Návrh na odkoupení částí  pozemků parc. č. 2031 a 2034/1 v k. ú.        Hloubětín zastavěných veřejnou komunikací

       21.  Návrh k záměru získat pozemky parc.č. 807/3, 807/4, 837/1, 837/7, 837/8, 837/9,        837/10, 837/11, 837/12 a 1424/16 v k.ú. Hloubětín o celkové ploše 784 m2 do svěřené        správy nemovitostí městské části Praha 14

22.  Návrh k informaci Českých energetických závodů, státního podniku „v likvidaci“                                o připravovaném prodeji pozemků parc. č. 2582/12 a 2582/13 k. ú. Hloubětín  

       23.  Návrh k záměru městské části Praha 14 získat do svěřené správy nemovitostí        pozemky v k.ú.  Kyje mezi ulicemi Manželů Dostálových a Travná, které jsou          vlastnictví společnosti ZKL-VRL,a.s.                

24.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parc.č. 793/58, 793/59, 793/80        a 793/87, k. ú. Kyje

25.  Návrh k žádosti o splácení dluhu na poplatcích z prodlení a nákladech řízení po dobu        3 let za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9

26.  Návrh k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městskou        částí Praha 14 a Úřadem práce hl.m.Prahy

26A. Návrh k realizaci projektu „snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Vybíralova“ 
        (na stůl)

27.  Návrh Komunitního plánu sociálních služeb ve správním obvodu Praha 14

28.  Návrh ke zřízení odloučeného pracoviště (2 třídy MŠ) Mateřské školy, Praha 9 –        Hloubětín, Zelenečská 500 v objektu Sadská 530, Praha 9 – Hloubětín od 1. 9. 2010

29.   Návrhy, připomínky, interpelace

30. Závěr

Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2008

Informace o přidělení jednoletých grantů městské části Praha 14 v roce 2009 nepřesahující částku 50 000 Kč pro jednoho žadatele v oblasti:
	příspěvku na zajištění služby

grantu pro oblast 2 (sportovní, kulturní a volnočasové aktivity)

Starosta Ing. Miroslav Froněk dále navrhl, aby z programu jednání byly staženy materiály č. 15,16, a 18 a zařazen nový materiál 26A : Návrh k realizaci  projektu „snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Vybíralova“. Poté člen zastupitelstva pan Miroslav Dvořák navrhl, aby byl dále z programu jednání stažen materiál č. 14. V diskusi k tomuto návrhu zástupce starosty pan Bohumil Sobotka spolu se starostou Ing. Miroslavem Froňkem připomněli současnou  výši finančních prostředků městské části Praha 14, vzhledem k neuskutečněné realizaci prodeje pozemků Broumarská sever + jih. 

Následně přednesl pan Miroslav Dvořák protinávrh na stažení bodu 14 z programu jednání.

Hlasování:

pro:           7
proti:         13 
zdržel se:  6

Tento návrh nebyl přijat.

Hlasování o navrženém programu zasedání:

pro:           24
proti:         0 
zdržel se:  2

Tento návrh byl přijat.

 Program 11. zasedání zastupitelstva byl schválen.



1. Volba návrhového a volebního výboru

Starosta vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhového a volebního výboru. Tajemnicí návrhového a volebního výboru navrhl starosta paní Mgr. Evu Štětinovou, vedoucí Kanceláře starosty.

Navrženi byli:  Mgr. Lubomír Bartoš, Miroslav Dvořák, PaedDr. Vladimíra Kohoutová.

Hlasování: 

pro:            26
proti:          0 
zdržel se:    0

Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni.

Starosta požádal členy návrhového a volebního výboru, aby si přesedli ke stolu k paní Mgr.Štětinové a zvolili si ze svého středu předsedu. 

Předsedou návrhového a volebního výboru byl/a zvolen/a pan  Miroslav Dvořák, který zároveň požádal členy zastupitelstva o schválení Volebního řádu:

Hlasování: 

pro:            24
proti:          1 
zdržel se:    1

Volební řád byl schválen.

 2.  Dovolba člena rady městské části Praha 14

Tento bod programu uvedl starosta Ing. Miroslav Froněk, který poté vyzval Mgr. Jitku Žákovou (předsedkyně klubu ODS), aby navrhla kandidáta či kandidátku jako dalšího člena rady.  Mgr. Jitka Žáková navrhla MUDr.Kateřinu Pavlíčkovou. Ostatní předsedové klubů k tomuto bodu nevystoupili.  

Ing. Januška (zástupce obyvatel ulice Cíglerova) požádal MUDr. Pavlíčkovou o krátké vyjádření ke svému budoucímu působení v členství rady. MUDr.Kateřina Pavlíčková se následně představila a přednesla své záměry ohledně činnosti v Radě městské části Praha 14. 

Hlasování:

pro:            23         
proti:          0 
zdržel se:    2        
      
MUDr.Kateřina Pavlíčková byla zvolena členkou rady.




Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 1/ZMČ/2009

I.	z v o l i l o   

           MUDr. Kateřinu Pavlíčkovou členkou Rady městské části Praha 14 – neuvolněná funkce

3.  Plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

pro:               25   
proti:             0 
zdržel se:       1 
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 2/ZMČ/2009

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

           informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 

4.   Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2008
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

pro:              24
proti:            0 
zdržel se:     2
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 3/ZMČ/2009

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2008

II.     s c h v a l u j e

	postoupení pohledávek dle přílohy č. 3 – pouze v tiskové podobě

5.   Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMČ Praha 14 za rok 2008 a plán činnosti        kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2009
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil. 

Hlasování:


pro:             25  
proti:           0 
zdržel se:     1   
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 4/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e 

1.	zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14               za rok 2008

	2.	plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na rok 2009 

	3.	plán činnosti finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na období březen 2009 – březen 2010 

6.   V. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2008
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

pro:                23
proti:              0
zdržel se:       3
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 5/ZMČ/2009

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

          22., 23., 24. a 25. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008

7.    Úprava schváleného rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2009
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

pro:               26   
proti:             0 
zdržel se:       0   
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 6/ZMČ/2009



I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

           úpravu schváleného rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2009

8.    I. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2009
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

pro:               26   
proti:             0 
zdržel se:       0  
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 7/ZMČ/2009

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

           1., 2. a 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009

9.   Návrh 1. úpravy finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2009
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

pro:               26  
proti:             0 
zdržel se:      0  
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 8/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

           1. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2009

10.  Návrh na stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům        Zastupitelstva  městské části Praha 14
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

pro:               26  
proti:             0 
zdržel se:      0  
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 9/ZMČ/2009

I.	s t a n o v u j e 

               měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části         Praha 14 s účinností od 1. 4. 2009 v následující výši:
        
	členům rady                                            	 2 550 	Kč
        	předsedům výborů a komisí                      	 2 350 	Kč
        	členům výborů, komisí, zvláštních orgánů   	 2 010 	Kč
      	ostatním členům zastupitelstva                             870 	Kč   

11.  Návrh na přidělení grantových prostředků z grantového řízení městské části 
Praha 14  v sociální oblasti pro rok 2009
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi vystoupila členka zastupitelstva paní Jitka Krátká, která vznesla dotaz, proč ČČK neobdržel příspěvek z grantových prostředků. Dotaz zodpověděl následně Mgr.Beňák (OSVZ) spolu se starostou městské části Praha 14 Ing. Miroslavem Froňkem – ČČK je řešen v rámci rozpočtu hl.m.Prahy, nepřidělení finančních prostředků od MČ Praha 14 nemá vliv na provoz pečovatelské služby.  

Hlasování:

pro:               25   
proti:             0 
zdržel se:       1  
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 10/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e 

přidělení grantových prostředků podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení	   

12.  Návrh na udělení grantů městské části Praha 14 v oblasti sociálních a návazných        služeb 
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

pro:               25     
proti:             0 
zdržel se:      1  
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 11/ZMČ/2009



I.	s c h v a l u j e 

1.	přidělení dvouletých grantů v oblasti sociálních a návazných služeb pro roky 2009    a 2010 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení	   

	2.	vyřazení a doporučení nepodpořit projekty v oblasti sociálních a návazných služeb pro roky 2009 a 2010 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

13.  Návrh na schválení úplatného převodu nebytového prostoru č. 543 v č. p. 1087, ul.        Cíglerova, Praha 9 o velikosti 5,45 m2 za cenu dle znaleckého posudku ze dne 17. 2.        2009 stávajícímu nájemci dle zákona č. 72/1994 Sb.
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk.V rámci diskuse k tomuto bodu vystoupili zástupci občanů ul. Cíglerova – Ing. Januška a pí Trnková s připomínkami ohledně privatizace bytů v ulici Cíglerova a s návrhem usnesení, který byl poté prezentován v bodu různé. 

Hlasování:

pro:               26   
proti:             0 
zdržel se:      1  
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 12/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e 

úplatný  převod nebytového prostoru č. 543 v č. p. 1087 ulice Cíglerova, Praha 9                    o velikosti  5,45 m2 za cenu dle znaleckého posudku  ze dne 17. 2. 2009 stávajícímu nájemci dle zákona č. 72/1994 Sb. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení	   

14.   Návrh na úplatný převod objektů č.p. 625, 626, 668, 669 na pozemcích parc.č.         566/27, 566/28, 566/29, 566/31 jiného vlastníka v ul. Kardašovská k.ú. Hloubětín do        osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka, který zároveň navrhl změny v usnesení a dále předložil návrh na zpracování metodického pokynu pro úplatný převod bytů, který by byl předložen na příští zasedání zastupitelstva. V diskusi následně člen zastupitelstva pan Miroslav Dvořák upozornil na stručnost důvodové zprávy (měla by obsahovat více údajů k dané problematice) a dále vznesl dotaz ohledně finanční částky, kterou by městská část Praha 14 měla obdržet za prodej bytů. Dále v diskusi vystoupil pan Veselý (zástupce občanů ul.Kardašovská), který vznesl dotazy k privatizaci objektů v této ulici. Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka tyto dotazy následně zodpověděl – bude privatizován celý objekt; prohlášení vlastníka bude vypracováno; metodický pokyn bude předložen a částka za prodej bytů by měla nahradit částku za navrhovaný prodej pozemků Broumarská sever +jih.

Hlasování:

pro:               25   
proti:             0 
zdržel se:       2  
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 13/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e 

1.	realizaci úplatného převodu objektů č. p. 625, 626, 668, 669 na pozemcích          parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/31 jiného vlastníka v ulici Kardašovská,               k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.	   

	2.	ponechání bytů a nebytových prostor o jejichž koupi neprojeví stávající nájemce při první nabídce zájem ( podle bodu 1.1. tohoto usnesení) ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14 a to po dobu trvání nájemního vztahu stávajícího nájemce či nájemců

15.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č 115 v k. ú. Kyje
Materiál stažen z programu jednání. 

16.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 56/1 v k. ú.        Hloubětín  
Materiál stažen z programu jednání.

17.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 119 v k. ú. Kyje 
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:              26    
proti:            0 
zdržel se:      1  
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 14/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e 

uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 119 o výměře 318 m2 v k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a paní Janou Radiměřskou, bytem Za Rokytkou 710, Praha 9 za kupní cenu ve výši 480 Kč/m2	   

18.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 2818/1 v k. ú.        Kyje  o výměře cca 100 m2 s paní Pavlínou Mráčkovou
Materiál stažen z programu jednání.

19.  Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků  parc. č. 784/3 a 784/4 v
       k.ú. Hloubětín se společností České nemovitosti, a.s.
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:               26    
proti:             0 
zdržel se:       1   
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 15/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e 

uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a společností České    nemovitosti, a. s. na prodej pozemků parc. č. 784/3 a 784/4 v k. ú. Hloubětín za kupní cenu ve výši 3,55 mil. Kč	   

20. Návrh na odkoupení částí  pozemků parc. č. 2031 a 2034/1 v k. ú.
Hloubětín zastavěných veřejnou komunikací
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:               27   
proti:             0 
zdržel se:       0  
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 16/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e 

výkup částí pozemků parc. č. 2031 a 2034/1 zastavěných veřejnou komunikací o celkové výměře 154 m2 (nově parc. č. 2031/2 o výměře 133 m2 a 2034/3 o výměře     21 m2) v k. ú. Hloubětín, za kupní cenu ve výši 838 Kč/m2	   

       21.  Návrh k záměru získat pozemky parc.č. 807/3, 807/4, 837/1, 837/7, 837/8, 837/9,        837/10, 837/11, 837/12 a 1424/16 v k.ú. Hloubětín o celkové ploše 784 m2 do svěřené        správy nemovitostí městské části Praha 14
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi s dotazem na zachování veřejné zeleně vystoupila Ing. Ilona Picková. Tento dotaz vzápětí zodpověděl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka – v současné době je zde parková úprava, která zůstane zachována, stejně tak jako u uvedených pozemků v materiálu č. 19. 

Hlasování:

pro:              27                 
proti:            0 
zdržel se:      0  
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 17/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e 

záměr získat pozemky parc. č. 807/3, 807/4, 837/1, 837/7, 837/8, 837/9, 837/10, 837/11, 837/12 a 1424/16, k. ú. Hloubětín, o celkové ploše 784 m2 do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14	   

22.  Návrh k informaci Českých energetických závodů, státního podniku „v likvidaci“                                o připravovaném prodeji pozemků parc. č. 2582/12 a 2582/13 k. ú. Hloubětín  
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:               26        
proti:             0 
zdržel se:      1  
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 18/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e 

         záměr získat pozemky parc. č. 2582/12 a 2582/13, k. ú. Hloubětín od Českých          energetických závodů, státního podniku "v likvidaci", se sídlem Praha 10, Kodaňská 46

       23.  Návrh k záměru městské části Praha 14 získat do svěřené správy nemovitostí        pozemky v k.ú.  Kyje mezi ulicemi Manželů Dostálových a Travná, které jsou          vlastnictví společnosti ZKL-VRL,a.s.                
Materiál uvedl  zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi s dotazem ohledně upřesnění svěření pozemků vystoupil Ing. Miroslav Vysloužil. Dotaz poté zodpověděl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka – záměrem je získat  všechny uvedené pozemky  včetně komunikací.

Hlasování:

pro:               25   
proti:             0 
zdržel se:       2  
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 19/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e 

záměr městské části Praha 14 získat do svěřené správy nemovitostí pozemky                   v k. ú. Kyje mezi ulicemi Manželů Dostálových a Travná, které jsou ve vlastnictví společnosti ZKL-VRL, a. s., se sídlem Ke Kablu 24, Praha 10
	   
24.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parc.č. 793/58, 793/59, 793/80        a 793/87, k. ú. Kyje
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:              27    
proti:            0 
zdržel se:      0  
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 20/ZMČ/2009


I.	s c h v a l u j e 

uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parc. č. 793/58, 793/59, 793/80 a 793/87,   k. ú. Kyje,  pod komunikacemi, s   prodávajícími pí Soňou Hanušovou, bytem              Kpt. Stránského 10, Praha 9 a s p. Jiřím Hanzlem, bytem Jažlovická 11, Praha 4, za cenu 838 Kč/m2,tj. za celkovou kupní cenu 1 667 620 Kč
	   
25.  Návrh k žádosti o splácení dluhu na poplatcích z prodlení a nákladech řízení po        dobu 3 let za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 747, ul. Bobkova,        Praha 9
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Jiří Šebek, který upozornil na  možný budoucí precedens pro případné neplatiče.   

Hlasování:

pro:              19    
proti:            2 
zdržel se:      6  
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 21/ZMČ/2009

I.	s o u h l a s í 

s uzavřením splátkového kalendáře na dobu 3 let s tím, že pravidelné měsíční splátky budou ve výši 3.400 Kč

26.  Návrh k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi        městskou  částí Praha 14 a Úřadem práce hl.m.Prahy
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:               27   
proti:             0 
zdržel se:      1  
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 23/ZMČ/2008

I.	s c h v a l u j e 

smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městskou částí Praha 14           a Úřadem práce hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 – pouze v tiskové podobě


26A. Návrh k realizaci projektu „snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Vybíralova“ 
        (na stůl)
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:               27   
proti:             0 
zdržel se:      1  
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 22/ZMČ/2008

I.	s o u h l a s í

s  předložením projektové žádosti „snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Vybíralova“ s celkovým rozpočtem ve výši 46 mil. Kč projektu v rámci vyhlášené výzvy   k   předkládání projektových žádostí v   Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost

II.	s c h v a l u j e 

1.	poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu ve výši 3,5 mil. Kč z rozpočtu městské části Praha 14

2.	financování nezpůsobilých výdajů projektu

27.  Návrh Komunitního plánu sociálních služeb ve správním obvodu Praha 14
Materiál uvedla zástupkyně starosty Mgr. Jitka Žáková.V diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Miroslav Dvořák, který poukázal na chybějící ekonomické vyjádření ze strany ÚMČ Praha 14 a dále na finanční zabezpečení vzhledem k současnému stavu finančních prostředků. Zástupkyně starosty Mgr. Jitka Žáková poté  vysvětlila, že současně navržený Komunitní plán je pouze rámcovým plánem, který vychází ze stávajícího stavu finančních prostředků městské části Praha 14 a také upozornila na možnost členů zastupitelstva se vyjádřit k tomuto materiálu v průběhu jeho zpracovávání – tuto možnost bohužel nikdo nevyužil. Starosta Ing. Miroslav Froněk na závěr zdůraznil potřebu schválení tohoto návrhu, vzhledem k možnosti získat finanční prostředky i od jiných institucí , nejenom z rozpočtu městské části Praha 14.

Hlasování:

pro:               28    
proti:             0 
zdržel se:       0  
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 24/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e 

Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu Praha 14 pro území městské části Praha 14

28.  Návrh ke zřízení odloučeného pracoviště (2 třídy MŠ) Mateřské školy, Praha 9 –        Hloubětín, Zelenečská 500 v objektu Sadská 530, Praha 9 – Hloubětín od 1. 9. 2010
Materiál uvedla zástupkyně starosty Mgr. Jitka Žáková.V diskusi nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

pro:              28    
proti:            0 
zdržel se:      0  
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 25/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e 

zřízení odloučeného pracoviště (2 třídy MŠ) Mateřské školy, Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500 v objektu Sadská 530, Praha 9 – Hloubětín od 1. 9. 2010	   

Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2008

Informace o přidělení jednoletých grantů městské části Praha 14 v roce 2009 nepřesahující částku 50 000 Kč pro jednoho žadatele v oblasti:
příspěvku na zajištění služby
grantu pro oblast 2 (sportovní, kulturní a volnočasové aktivity)

29.   Návrhy, připomínky, interpelace

Ing. Ilona Picková – 1)  řešení tělocvičny pro ZŠ Šimanovská
                                   2)  parkování na Černém Mostě
                                   3)  II. etapa revitalizace Kyjského rybníka, umístění sáčků na psí výkaly
                                   4)  dopravní studie ZŠ  Šimanovská
                                   5)  umístění nádob na tříděný odpad k novostavbám Nad Rybníkem 
                                   6)  vypořádání připomínek MČ k územnímu plánu
                                   7)  průjezd nákladních vozů ulicí Rožmberská

Mgr. Lubomír Bartoš – 1) náklady na chybné rozhodnutí ředitelky ZŠ Šimanovská
                                         2) černá stavba příjezdové komunikace - Hostavice
                                         3) rekonstrukce ČD – zastávka Kyje 


Jiří Šebek – upozornil na nepořádek na komunikacích v Hostavicích ( rozjetý park, bahno na                       komunikacích, převrácené kontejnery na odpad)

Eva Dokonalová – jako předsedkyně FV oznámila, že zpráva o činnosti FV bude předložena                                 až po konečném zhodnocení a ročnímu plnění rozpočtu

František Křížek – 1) možnost rybářského revíru - Aloisovský rybník 
                                 2)  neukáznění majitelé psů 
                                 3) vykrádání vozidel na MČ Praha 14






Na závěr tohoto zasedání předložili zástupci občanů ulice Cíglerova Ing. Januška a pí Trnková návrh usnesení, který následně předložila členům zastupitelstva Ing. Ilona Picková.:

Usnesení :
 k diskusi se zástupci č. p. 1089 ulice Cíglerova,  Praha 9

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 26/ZMČ/2009

I.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

projednat požadavky z diskuse se zástupci č. p. 1089, ulice Cíglerova, Praha 9 a podat písemnou zprávu na příští zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
          T: 23. 6. 2009



30. Závěr
 
Ověřovatelé: 

 Jaroslav Báča                      …………………………….
 
 František Křížek                  …………………………….
	






















………………………………………		…………………………………………
            Ing.Miroslav Froněk				                Bohumil Sobotka
       starosta městské části Praha 14                            zástupce starosty městské části Praha 14


















































































































