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ZÁPIS

z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 14. 5. 2013 
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:   31  - dle prezenční listiny

Omluveni:    
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé:   Ing. Jaroslav Chládek, Soňa Tománková 

Zapisovatelka: Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 15. 00 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 Bc. Vondra oznámil členům zastupitelstva, že zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty. 
Poté starosta  Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

Navrženi byli:   Ing. Jaroslav Chládek, Soňa Tománková  

Hlasování :

pro:                      30   
proti:                    0 
zdržel se:              0
nepřítomni:          1 

Ověřovatelé zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.

Starosta Bc. Vondra následně přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva.  

Návrh  programu:

1.  Zahájení a volba  návrhového a volebního výboru 

2. Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9

3. Návrh k výkupu pozemku parc.č. 978/37, k.ú. Hostavice

4. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 1296/2, k.ú. Kyje o výměře 1 m2 zastavěného budovou     garáže – ulice Zdobnická 

5. Návrh k úplatnému převodu budovy č. e. 332 na pozemku parc.č. 1640/20, k.ú. Hloubětín,     ze soukromého vlastnictví do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

6. Návrh k obnovení žádosti o svěření majetku z vlastnictví hl.m.Prahy do svěřené správy MČ     Praha 14 a podání nové žádosti o svěření pozemku parc.č. 793/1, k.ú. Kyje 

7. Návrh k podání žádosti o svěření pozemků  využívaných MŠ Obláček, Šebelova ulice,     Černý Most, z vlastnictví hl.m.Prahy do svěřené správy MČ Praha 14

8. Návrh k návrhu na převzetí komunikace u novostavby bytových domů v Lednické ulici do     svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

9. Návrh k odnětí spoluvlastnického podílu ve výši 7/48 na pozemcích zapsaných na LV     3505, k.ú. Černý Most 

10. Návrh k převzetí dvou dětských hřišť při ulici Arnošta Valenty do svěřené správy       nemovitostí MČ Praha 14

11. Návrh -1. změna rozpočtu městské části Praha 14

12. Návrh – Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2012

13. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2012

14. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

15. Návrh k poskytnutí grantů z programů „Grant pro oblast 1 – sociální služby“ a „Příspěvek       na zajištění služby“ 

16. Návrh na přidělení grantů v oblasti 2 – sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podporu       Zdravé MČ – MA 21 a podporu tělovýchovných jednot v roce 2013

17. Návrh informace o postupu přípravy podkladů vztahující se k území MČ Praha 14 pro        nový územní plán hlavního města Prahy (tzv. Metropolitní plán) 

18. Návrh k návrhu na odprodej bytových jednotek v objektu č.p. 768 -772, ul. Rochovská, 
      Praha 9 a pozemků  parc.č. 566/21, 566/22, 566/23, 566/24 a 566/25 k.ú. Hloubětín a       objektu č.p. 494 - 497 ulice Slévačská, Praha 9 a pozemků parc.č. 566/5, 566/6, 566/7 a       566/8 k.ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví       bytů v platném znění 

19. Návrh k návrhu na založení Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14

20.  Návrhy, připomínky, interpelace

 21. Závěr
	 
Poté dal starosta městské části Praha 14  Bc. Vondra hlasovat o programu zasedání. 

Hlasování: 
pro:                    29
proti:                  1
zdržel se:            0
nepřítomen:        1  

Tento návrh byl přijat. 

Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14  byl schválen.

1. Volba návrhového a volebního výboru
Starosta Bc. Radek Vondra vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhového a volebního výboru. Tajemnicí návrhového a volebního výboru navrhl paní Mgr. Evu Štětinovou, pracovnici  OPKČ.

Navrženi byli:   Zuzana Grigarová, Jitka Krátká, Jiří Zajac

Hlasování:  
pro:                     30
proti:                   0 
zdržel se:             1
nepřítomen:        0

Tento návrh byl přijat. 

Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni.

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

Předsedkyní  návrhového a volebního výboru byla zvolena paní Zuzana Grigarová.  

Dále starosta Bc. Vondra přistoupil k projednávání  jednotlivých bodů programu.

2. Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9
Materiál uvedl tajemník ÚMČ Praha 14 Ing. Luděk  Lisý.  V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro:                               30
proti:                              0 
zdržel se:                       1
nepřítomen:                   0 

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 11/ZMČ/2013

I.	z v o l i l o

	přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

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

zajistit doručení seznamu zvolených přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 9                                                    T: 28. 5. 2013


3. Návrh k výkupu pozemku parc.č. 978/37, k.ú. Hostavice
Materiál uvedl zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro:                    31
proti:                  0
zdržel se:            0
nepřítomen:        0

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 12/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

	výkup pozemku parc. č. 978/37, k. ú. Hostavice (součást komunikace Travná), o výměře 68 m2 , od p. Karla Marvana, bytem Travná 160, k. ú. Hostavice, za dohodnutou cenu ve výši 885 Kč/m2 , tj. za celkovou kupní cenu 60 180 Kč 

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

zajistit uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parc. č. 978/37, k. ú. Hostavice            s p. Karlem Marvanem za cenu 60 180 Kč                                                   T: 30. 6. 2013

4. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 1296/2, k.ú. Kyje o výměře 1 m2 zastavěného     budovou  garáže – ulice Zdobnická 
Materiál uvedl zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro:                     31
proti:                   0
zdržel se:             0
nepřítomen:         0

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 13/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

	prodej pozemku parc. č. 1296/2, k. ú. Kyje, o výměře 1 m2  pí Janě Kholové, bytem Zdobnická 1253, Praha 9, za cenu 4 560 Kč

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

zajistit uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1296/2, k. ú. Kyje, s pí Janou Kholovou, bytem Zdobnická 1253, Praha 9                                                 T: 30. 6. 2013




5. Návrh k úplatnému převodu budovy č. e. 332 na pozemku parc.č. 1640/20, k.ú.     Hloubětín,  ze soukromého vlastnictví do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Materiál uvedl zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák. V diskusi  vystoupil člen zastupitelstva pan Jiří Šebek, který  upozornil na záporné stanovisko vydané soudem a navrhl koupi objektu. Na toto upozornění reagoval zástupce starosty Ing. Vodák, který informoval členy zastupitelstva o tom, že právní kroky byly v této problematice učiněny a městská část se snaží zakoupit tuto nemovitost přímo mimo dražbu. Členka zastupitelstva paní Tománková upozornila na náklady, které městské části Praha 14 vzniknou v souvislosti se zamýšlenou demolicí tohoto objektu. Předkladatel materiálu Ing. Vodák  členy zastupitelstva informoval o tom, že výše nákladů (cca 230.000,- Kč) je menší než výše nákladů, které by to stálo stavební úřad (uskladnění věcí a další). Proto se jedná o možnosti  tuto stavbu nabídnout prozatímně k využití DP, který v této lokalitě bude  realizovat své záměry. Na závěr této diskuse starosta Bc. Vondra ještě upozornil na přijaté usnesení rady, které pověřuje Ing. Vodáka k dalšímu jednání s DP, tudíž není třeba přijímat k této problematice další usnesení zastupitelstva.  

Hlasování:  
pro:                       30
proti:                     0
zdržel se:               1
nepřítomen:           0

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 14/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

	úplatný převod budovy č. e. 332 na pozemku parc. č. 1640/20, k. ú. Hloubětín,                    ze soukromého vlastnictví do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 

II.	s t a n o v u j e

maximální výši částky, kterou může zástupce MČ Praha 14 při účasti na dražbě nabídnout (příloha č. 5 - pouze v tiskové podobě)

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

zajistit účast městské části Praha 14 na dražebním jednání k budově č. e. 332 na pozemku parc. č. 1640/20 v k. ú. Hloubětín                                                 T: 21. 6. 2013

6. Návrh k obnovení žádosti o svěření majetku z vlastnictví hl.m.Prahy do svěřené     správy MČ Praha 14 a podání nové žádosti o svěření pozemku parc.č. 793/1, k.ú. Kyje 
Materiál uvedl zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro:                     30
proti:                   0
zdržel se:            1
nepřítomen:        0

Tento návrh byl přijat. 


Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 15/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

	nabytí pozemků (příloha č. 3) z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

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

	zajistit odeslání žádosti o svěření pozemků (příloha č. 3) do svěřené správy  městské části Praha 14 Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím odboru evidence, správy                       a využití majetku                                                                                           T: 25. 5. 2013

7. Návrh k podání žádosti o svěření pozemků  využívaných MŠ Obláček, Šebelova ulice,     Černý Most, z vlastnictví hl.m.Prahy do svěřené správy MČ Praha 14
Materiál uvedl zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák. V diskusi k tomuto materiálu vystoupil člen zastupitelstva Mgr. Tománek, který vznesl dotazy týkající se vlastnických vztahů a žádosti na zateplení této budovy.  Na tento dotaz vzápětí reagovala vedoucí OSMI Ing. Mezenská, která poskytla doplňující informace -  budova je ve vlastnictví MČ Praha 14, žádost o zateplení budovy je podána, souhlas MHMP MČ Praha 14 obdržela a nyní se jedná o vyřízení dědických záležitostí ohledně pozemků pod budovou.

Hlasování:  
pro:                   31
proti:                 0
zdržel se:           0
nepřítomen:       0

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 16/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

	nabytí pozemků (příloha č. 3) užívaných MŠ Obláček,  Šebelova ulice, Černý Most,            do svěřené správy městské části Praha 14

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

zajistit odeslání žádosti o svěření pozemků (příloha č. 3) využívaných MŠ Obláček,  Šebelova ulice, Černý Most, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy MČ Praha 14 prostřednictvím odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy
                      T: 25. 5. 2013

8. Návrh k návrhu na převzetí komunikace u novostavby bytových domů v Lednické     ulici do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Materiál uvedl zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák. V diskusi ohledně vybudování parkoviště v Lednické ulici vystoupila s dotazem členka zastupitelstva paní Tománková. Starosta Bc. Vondra poté poskytl členům zastupitelstva podrobnější informace k této problematice  - doporučení dopravní komise vybudovat parkoviště v jiné lokalitě vzhledem k nevyjasněnému vlastnění pozemků, dohodu s investorem ohledně využití finančních prostředků  a  složité jednání s ČD, možnost případného vybudování parkoviště P+R.

Hlasování:  
pro:                     27
proti:                   0
zdržel se:             4
nepřítomen:         0

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 17/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

	převzetí místní komunikace, včetně chodníků a kolmých parkovacích stání a pozemků parc. č. 793/250 a parc. č. 793/252, k. ú. Kyje, od společnosti PMS, spol. s  r. o.                    se sídlem Za Bažantnicí 51, Poděbrady, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

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

zajistit uzavření darovací smlouvy se společností PMS, spol. s  r. o., na převzetí místní komunikace, včetně chodníků a kolmých parkovacích stání a pozemků parc. č. 793/250 a parc. č. 793/252, k. ú. Kyje do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14                    
          T: 31. 8. 2013

9. Návrh k odnětí spoluvlastnického podílu ve výši 7/48 na pozemcích zapsaných na LV     3505, k.ú. Černý Most 
Materiál uvedl zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro:                     30
proti:                   0
zdržel se:             1
nepřítomen:         0

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 18/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

	odnětí spoluvlastnického podílu ve výši 7/48 na pozemcích zapsaných na LV 3505,  k. ú. Černý Most, ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

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

zajistit odeslání žádosti o odnětí spoluvlastnického podílu ve výši 7/48 na pozemcích zapsaných na LV 3505, k. ú. Černý Most, ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 hl. m. Praze prostřednictvím odboru evidence, správy a využití majetku MHMP                                                                                                          T: 31. 5. 2013



10. Návrh k převzetí dvou dětských hřišť při ulici Arnošta Valenty do svěřené správy       nemovitostí MČ Praha 14
Materiál uvedl zástupce starosty  Mgr. Aleš Kuda. V diskusi poděkovala členka zastupitelstva paní Tománková  především Mgr. Kudovi  za vedená jednání, která přispěla k převzetí těchto dětských hřišť. Mgr. Kuda následně informoval členy zastupitelstva o tom, že jakmile zastupitelstvo schválí tato převzetí,  zprovoznění těchto hřišť bude ihned realizováno.   

Hlasování:  
pro:                   31
proti:                 0
zdržel se:           0
nepřítomen:       0

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 19/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

	převzetí dvou dětských hřišť při ulici Arnošta Valenty do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 a převzetí peněžního daru ve výši 25 000 Kč od společnosti Skanska a. s., Divize Skanska Reality, se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, 149 00

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

zajistit uzavření smlouvy o převzetí dvou dětských hřišť při ulici Arnošta Valenty do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 a převzetí peněžního daru ve výši 25 000 Kč od společnosti Skanska a. s.                                                                          T: 15. 6. 2013

11. Návrh -1. změna rozpočtu městské části Praha 14
Materiál uvedla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:  
pro:                    24
proti:                   0 
zdržel se:            7 
nepřítomen:        0

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 20/ZMČ/2013

I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

	1., 2., 3., 4.  rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013

12. Návrh – Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2012
Materiál uvedla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:  


pro:                     22
proti:                   0 
zdržel se:             9
nepřítomen:         0

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 21/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e 

a) 	celoroční hospodaření a závěrečný  účet  městské části Praha 14  za rok 2012  včetně  Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 s výhradou nedostatků  uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření k odstranění méně závažných chyb a nedostatků ve formě Příkazu starosty č. 2/2013

	-  	plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2012
        		
		příjmy                                                                                 372.054,63 	tis. 	Kč
        			výdaje                                                                                 323.140,07 	tis. 	Kč
        			z toho:
        			kapitálové                                                                           101.554,65 	tis. 	Kč
        			běžné                                                                                 	 221.585,42 	tis. 	Kč
        			financování                                                                        	- 48.914,56 	tis. 	Kč
		
	- 	plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2012    	s hrubým hospodářským výsledkem po předběžném zdanění ve výši 64.413 tis. Kč     

	b)	rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 do fondů dle přílohy č. 5

13. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2012
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil k následnému hlasování. 

Hlasování:  
pro:                    30
proti:                  0
zdržel se:           1
nepřítomen:       0

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 22/ZMČ/2013

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 2012

14. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi s dotazem ohledně předložení „Studie zklidnění dopravy v oblasti kostela Sv. Bartoloměje“ vystoupila členka zastupitelstva paní Tománková. Na tento dotaz reagoval zástupce starosty Mgr. Kuda, který poskytl další informace.  

Hlasování:  
pro:                     30
proti:                   0
zdržel se:            1
nepřítomen:        0

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 23/ZMČ/2013

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 

15. Návrh k poskytnutí grantů z programů „Grant pro oblast 1 – sociální služby“ a       „Příspěvek  na zajištění služby“ 
Materiál uvedla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:  
pro:                   31
proti:                 0
zdržel se:           0
nepřítomen:       0

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 24/ZMČ/2013

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

	1.	doporučení Rady městské části Praha 14 k poskytnutí grantů z programů „Grant pro oblast 1 – sociální služby“ a  „Příspěvek na zajištění služby“ (příloha č. 2 a 3) 

	2.	doporučení grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních                         a návazných služeb k poskytnutí grantů z programů „Grant pro oblast 1 – sociální služby“ a  „Příspěvek na zajištění služby“ (příloha č. 4 a 5)
	
II.	s c h v a l u j e
	
	poskytnutí grantů dle příloh č. 4 a 5

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

zajistit uzavření smluv s žadateli uvedenými v přílohách č. 4 a 5                T: 30. 6. 2013

16. Návrh na přidělení grantů v oblasti 2 – sportovní, kulturní a volnočasové aktivity,       podporu Zdravé MČ – MA 21 a podporu tělovýchovných jednot v roce 2013
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi vystoupila členka zastupitelstva paní Tománková a paní Petzoldová, které požádaly o informace k žádostem o granty schválené do výše 50.000,- Kč. Tyto informace budou členkám zastupitelstva zaslány mailem. 

Hlasování:  
pro:                     31
proti:                   0
zdržel se:             0
nepřítomen:         0

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 25/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e 

přidělení grantů žádostem v oblasti 2 podle seznamu v příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

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

	1.	informovat žadatele o výsledcích grantového řízení                              T: 24. 5. 2013

zajistit podepsání smluv s úspěšnými žadateli                                       T: 31. 5. 2013

17. Návrh informace o postupu přípravy podkladů vztahující se k území MČ Praha 14       pro  nový územní plán hlavního města Prahy (tzv. Metropolitní plán) 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování.

Hlasování:  
pro:                       30
proti:                     0
zdržel se:               1
nepřítomen:           0

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 26/ZMČ/2013

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

	informaci o postupu přípravy podkladů vztahující se k území MČ Praha 14 pro nový územní plán hlavního města Prahy (tzv. Metropolitní plán)  

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

pokračovat ve zpracování dalších podkladů pro nový územní plán v kontextu s připravovaným zadáním a kontinuálně konzultovat formulovanou rozvahu o MČ s pořizovatelem a zpracovatelem nového územního plánu                             T: září 2013

18. Návrh k návrhu na odprodej bytových jednotek v objektu č.p. 768 -772, ul.       Rochovská, Praha 9 a pozemků  parc.č. 566/21, 566/22, 566/23, 566/24 a 566/25 k.ú.       Hloubětín a objektu č.p. 494 - 497 ulice Slévačská, Praha 9 a pozemků parc.č. 566/5,       566/6, 566/7 a  566/8 k.ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994       Sb. o vlastnictví  bytů v platném znění 
Materiál uvedl zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák. V diskusi  vystoupil člen zastupitelstva Mgr. Tománek, který vznesl dotaz týkající se odprodeje bytových jednotek nájemníkům, kteří nevyužili aktuální předložené nabídky. Tento dotaz následně zodpověděl zástupce starosty Ing. Vodák. 

Hlasování:  
pro:                  28
proti:                 0
zdržel se:           3
nepřítomen:      0

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 27/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

	1.	záměr na odprodej bytových jednotek v objektu č. p. 768-772, ul. Rochovská,        Praha 9 a pozemků parc. č. 566/21, 566/22, 566/23, 566/24 a 566/25 k. ú. Hloubětín a objektu č. p. 494-497 ulice Slévačská, Praha 9 a pozemků parc.č. 566/5, 566/6, 566/7 a 566/8 k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.           o vlastnictví bytů v platném znění      

	2.	ponechání bytů, o jejichž koupi neprojevili stávající nájemníci zájem formou uzavření smlouvy o složení zálohy a složením zálohy, ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14, a to po dobu trvání nájemního vztahu stávajícího nájemce či nájemců

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

zajistit nezbytné kroky vedoucí k odprodeji bytových jednotek v objektu č. p. 768-772, ul. Rochovská, Praha 9 a pozemků parc. č. 566/21, 566/22, 566/23, 566/24 a 566/25             k. ú. Hloubětín a objektu  č. p. 494-497 ulice Slévačská, Praha 9 a pozemků parc.                   č. 566/5, 566/6, 566/7 a 566/8 k.ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona                     č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění                                          T: průběžně

19. Návrh k návrhu na založení Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14
Materiál uvedla předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Ing. Picková spolu se starostou městské části Praha 14 Bc. Vondrou. V následné diskusi o možnosti posunutí věkové hranice a o stanovení počtu žáků  starosta Bc. Vondra  navrhl schválit materiál tak jak je předložen nyní a následně vyčkat na zájem a funkčnost tohoto projektu. 

Hlasování:  
pro:                   30
proti:                  0
zdržel se:            1
nepřítomen:        0

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 28/ZMČ/2013



I.	s c h v a l u j e

návrh na založení Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14

	2.	návrh statutu Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14  dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

20.  Návrhy, připomínky, interpelace

Mgr. Vladimír Tománek -  požádal o zapojení jeho a členky zastupitelstva paní Tománkové                                                do komisí či výborů rady a zastupitelstva. Tato žádost bude                                                projednána na příštím jednání rady. 

Na dotazy členů zastupitelstva, které se týkali údržby travnatých ploch následně reagovali zástupce starosty  Mgr. Kuda a vedoucí ODOP Ing. Šustr. 

Dotaz obyvatelky Prahy 14 ohledně privatizace Gen.Janouška na závěr zastupitelstva zodpověděl zástupce starosty Ing. Vodák.

21. Závěr
 
Ověřovatelé: 

Ing. Jaroslav Chládek                             ……………………………….

Soňa Tománková                                    ……………………………….














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


















































































































