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ZÁPIS

z mimořádného  zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 
12. 2. 2013 
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:     28 - dle prezenční listiny

Omluveni:    Josef  Kutmon, Ing. Pavel Mixa, Soňa Tománková
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé:  Pavel Mašek, Viktor Šíma 

Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 15. 00 hod mimořádné  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 10. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty.

Následně starosta  Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

Navrženi byli:  Pavel Mašek, Viktor Šíma  

Hlasování :

pro:                25        
proti:              0
zdržel se:       0
nepřítomen:   6

Ověřovatelé zápisu z mimořádného 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 realizaci projektu “Rozšíření elektronických služeb městské části Prahy 14“

 3.	Návrh na složení členů Správní rady Nadace pro rozvoj městské části Praha 14    

 4.	Návrh na založení Nadačního fondu pro Prahu 14

 5.	Návrh na jmenování tajemníka výboru pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21 Zastupitelstva městské části Praha 14

 6.	Návrh k úpravě jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14

 7.	Návrh na pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 14 k přijímání prohlášení o uzavření manželství v souladu s ust. § 4 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 8.	V. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2012

 9.	Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2013

10.	Návrh na schválení ceny obvyklé za 1 m2 bytové jednotky včetně pozemku pro odprodej bytových jednotek v objektech Krylovecká 491 - 493, Rochovská 768 - 772 a Slévačská 494 - 497 a návrhu smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky

11.	Návrh ke svěření rozestavěné stavby na pozemku parc.č. 232/477 v k.ú. Černý Most včetně pozemků funkčně souvisejících a některých pozemků přiléhajících

12.  Návrhy, připomínky, interpelace

13. Závěr

Zpráva o činnosti výboru pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21 za II. pololetí 2012

Hlasování: 

pro:             25
proti:            0 
zdržel se:     0
nepřítomen: 6

Návrh programu mimořádného  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, vedoucí  OPM.

Navrženi byli:   Jaroslav Jenšík, Ing. Ilona Picková, Jan Rambousek   

Hlasování: 

pro:             25
proti:            0 
zdržel se:     0
nepřítomen: 6

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. 

Předsedou  návrhového a volebního výboru byl zvolen Jan Rambousek.    

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

Návrh k realizaci projektu “Rozšíření elektronických služeb městské části 
        Prahy 14“
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Mgr. Aleš Kuda. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:                22     
proti:               0 
zdržel se:        5     
nepřítomen:    4
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 1/ZMČ/2013

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

podání projektové žádosti „Rozšíření elektronických služeb MČ Prahy 14“ s celkovým rozpočtem 5 948 096,22 Kč 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 z rozpočtu MČ Praha 14, tj. 446 107,22  Kč

2.	financování nezpůsobilých výdajů projektu

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

zajistit doložení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14 do podané projektové žádosti „Rozšíření elektronických služeb MČ Prahy 14“  v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost
T: 22. 2. 2013

 3.	Návrh na složení členů Správní rady Nadace pro rozvoj městské části Praha 14    
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra, který zároveň navrhl, aby byla diskuse vedena i k následujícímu souvisejícímu materiálu. Po uvedení těchto materiálů v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předložených návrzích usnesení.  

Hlasování:

pro:                24     
proti:               0 
zdržel se:        3     
nepřítomen:    4
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 2/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

složení členů Správní rady Nadace pro rozvoj městské části Praha 14 a revizora dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

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

zajistit příslušné právní úkony
T: 31. 3. 2013
     
 4.	Návrh na založení Nadačního fondu pro Prahu 14
Diskuse vedena u předchozího materiálu.

Hlasování:

pro:                24     
proti:               0 
zdržel se:        3     
nepřítomen:    4
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 3/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

1.	založení Nadačního fondu pro Prahu 14 dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

	2.	složení členů Správní rady Nadačního fondu pro Prahu 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

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

zajistit příslušné právní úkony
T: 30. 4. 2013

 5.	Návrh na jmenování tajemníka výboru pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21 Zastupitelstva městské části Praha 14
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V následné diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:                24     
proti:               0 
zdržel se:        3     
nepřítomen:    4
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 4/ZMČ/2013

I.	j m e n u j e

Ing. Pavlínu George tajemnicí výboru pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21

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

informovat tajemnici výboru pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21 o jmenování do funkce

 6.	Návrh k úpravě jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V následné diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:                27     
proti:               0 
zdržel se:        0     
nepřítomen:    4
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 5/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

upravené znění jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

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

zajistit zveřejnění jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14 s účinností             1. 3. 2013                                                                                                       T: 28. 2. 2013

 7.	Návrh na pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 14 k přijímání prohlášení o uzavření manželství v souladu s ust. § 4 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V následné diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:                28     
proti:               0 
zdržel se:        0     
nepřítomen:    3
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 6/ZMČ/2013

I.	p o v ě ř u j e

svého člena pana Pavla Maška v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů k přijímání prohlášení o uzavření manželství

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

realizovat výše uvedené rozhodnutí                                                              T: 13. 2. 2013

 8.	V. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2012
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V následné  diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:                27     
proti:               0 
zdržel se:        1     
nepřítomen:    3
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 7/ZMČ/2013

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

16., 17., 18., 19., 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012

 9.	Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2013
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V následné diskusi poté vystoupil člen zastupitelstva pan Zajac, který oznámil členům zastupitelstva, že ODS nepodpoří schválení rozpočtu, protože nesouhlasí s určitými položkami uvedenými v materiálu - plat uvolněné předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání, kapitálové výdaje, instalace klimatizace v druhé budově úřadu, projektová dokumentace Bojčenkova  a Hloubětínská 55.  K těmto připomínkám se následně vyjádřil předseda FV ZMČ  Mgr. Dr. Štulc a zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová, která objasnila navýšení ceny za projektovou dokumentaci u výše zmíněných budov. Tajemník ÚMČ Praha 14 Ing. Lisý  následně upřesnil rozhodnutí týkající se instalace klimatizace. V diskusi dále vystoupil člen zastupitelstva Mgr. Tománek, který vznesl dotaz ohledně uzavření smlouvy na telekomunikační služby. Na tento dotaz reagovala zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová, která upřesnila a doplnila informace ohledně minulé smlouvy a smlouvy nově uzavřené, dále informovala členy zastupitelstva o probíhajících změnách s tím spojených a na závěr  přislíbila Mgr. Tománkovi předložení dokumentu ( smlouva s poskytovatelem telekomuni-kačních služeb). 

Hlasování:

pro:                21     
proti:               4 
zdržel se:        3     
nepřítomen:    3
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 8/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

	1.	návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2013

		objem příjmů                                                                              206.238,00 	tis. 	Kč
  	objem výdajů                                                                              286.005,20 	tis. 	Kč
  	běžné výdaje                                                                               215.185,20 	tis. 	Kč
  	kapitálové výdaje                                                                          70.820,00 	tis. 	Kč
              	financování                                                                                   	79.767,20 	tis. 	Kč

	2.	návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2013 dle přílohy č. 2

	3.	limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 57.500 tis. Kč

	4.	rozpočtový výhled na rok 2014 - 2018

5.	poskytnutí  přechodné  finanční  výpomoci  občanskému  sdružení  ČČK  ve  výši 900.000 Kč a občanskému sdružení Jahoda ve výši 300.000 Kč na úhradu provozních výdajů,  která  bude  v obou  případech  městské části Praha 14  vrácena v  průběhu roku 2013

6.	zmocnění pro Radu městské části Praha 14: 

	a)	k provádění rozpočtových opatření u příjmů, u běžných výdajů do výše               5 mil. Kč a u kapitálových výdajů do výše 10 mil. Kč 

	b)	k provádění rozpočtových opatření vyplývajících z poskytnutých účelových dotací do rozpočtu MČ Praha 14 ze státního rozpočtu, státních fondů a fondů EU nebo z rozpočtu HMP bez omezení, o těchto úpravách vždy informovat Zastupitelstvo městské části  Praha 14  

10.	Návrh na schválení ceny obvyklé za 1 m2 bytové jednotky včetně pozemku pro odprodej bytových jednotek v objektech Krylovecká 491 - 493, Rochovská 768 - 772 a Slévačská 494 - 497 a návrhu smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14  Ing. Břetislav Vodák. V diskusi poté vystoupil člen zastupitelstva Mgr. Tománek, který vznesl dotaz ohledně evidence týkající se složení zálohy ve výši 50.000,- Kč ze strany nájemníků. Na dotaz následně reagovala ředitelka SMP-14, a.s. Ing. Bažilová, která vysvětlila sepsání samostatných dohod s jednotlivými nájemci, kontrolu platby dle variabilního symbolu a dále se starostou Bc. Vondrou upřesnili  další termíny  spojené s převodem bytových jednotek. Člen zastupitelstva pan Zajac poté upozornil na znění usnesení - cena obvyklá. Na základě jeho připomínky předkladatel materiálu Ing. Vodák souhlasil se změnou znění v usnesení - cena prodejní. 
Dále pan Zajac vznesl dotaz týkající se postupu při výběru firmy, která zpracovala analýzu výběru bytových domů k privatizaci. Dotaz následně zodpověděla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová spolu s ředitelkou SMP-14, a.s. Ing. Bažilovou - analýza zadána představenstvem a.s. SMP-14, dlouholeté zkušenosti vybrané firmy Bursík s.r.o. , která zpracovala i tendr na výběr telekomunikačních služeb, informace z předložené analýzy lze využít i pro potřeby  OSMI a v rámci další údržby bytových domů. 
  Na dotaz MUDr. Pavlíčkové ohledně výběru odhadního znalce reagovala opět Ing. Bažilová - znalec spolupracuje se SMP-14, a.s. dlouhodobě, podílel se i na zpracování údajů k privatizaci objektu  Kpt. Stránského.

Dále v diskusi k tomuto materiálu vystoupili občané městské části Praha 14, kteří vznesli své
dotazy k podkladům ohledně privatizace ( podmínky smlouvy, odhadní cena, upřesnění
termínů uhrazení kupní ceny, výběr objektů k privatizaci, další postupy pokud nebude
dosaženo požadovaných 70%,  atd.). 
Tyto dotazy byly následně zodpovězeny předkladatelem materiálu zástupcem starosty
Ing. Vodákem  a starostou Bc.Vondrou. Po ukončení diskuse dal starosta Bc. Vondra hlasovat
o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:                25     
proti:               0 
zdržel se:        3     
nepřítomen:    3
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 9/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

výši ceny prodejní za 1 m2 bytové jednotky včetně pozemku pro odprodej bytových jednotek v objektech Krylovecká 491 - 493, Rochovská 768 – 772 a Slévačská 494 – 497 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a návrh smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

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

předložit záměr na odprodej konkrétních bytových jednotek ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 14                                                                                T: červen 2013

11.	Návrh ke svěření rozestavěné stavby na pozemku parc.č. 232/477 v k.ú. Černý Most včetně pozemků funkčně souvisejících a některých pozemků přiléhajících
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14  Ing. Břetislav Vodák. V následné diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:                28     
proti:               0 
zdržel se:        0     
nepřítomen:    3
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 10/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

předložení žádosti o převedení rozestavěné stavby na pozemku parc. č. 232/477 v k. ú. Černý Most včetně pozemků funkčně souvisejících a některých pozemků přiléhajících (příloha č. 1) z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14





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

zajistit odeslání žádosti o převedení rozestavěné stavby na pozemku parc. č. 232/477 v k. ú. Černý Most včetně pozemků funkčně souvisejících a některých pozemků přiléhajících z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
 T: 12. 2. 2013

12. Návrhy, připomínky, interpelace

Mgr. Vladimír Tománek - požádal o prověření mailového účtu vzhledem k tomu, že                                                    neobdržel pozvánku na jednání majetkové komise ani na                                                    zasedání  tohoto zastupitelstva 


Mgr. Jitka Žáková - upozornila na špatnou distribuci časopisu „14“ v Hloubětíně. 
                                   Starosta  Bc. Vondra tento podnět prověří při jednání s Českou poštou.  



13. Závěr
 
Ověřovatelé: 

Pavel Mašek                                          ……………………………….

Viktor Šíma                                           ……………………………….









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



