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ZÁPIS

z 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 29. 9. 2009 
od 14.15 hodin v "Galerii 14" nám. Plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:    28 - dle prezenční listiny

Omluveni: Rudolf Mikeš, Vojtěch Šebek, Mgr. Lubomír Bartoš
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé:  Miroslav Žák, Petr Kovanda

Zapisovatelka: Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Ing. Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod 13. 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 12. 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: Miroslav Žák, Petr Kovanda

Hlasování :

pro:            24
proti:          0 
zdržel se:    1

Ověřovatelé zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.
Poté starosta Ing. Miroslav Froněk přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva.  Zástupce starosty Bohumil Sobotka navrhl stáhnout materiál č.7 z důvodu nedořešení převodu pozemků.

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

2. Návrh  - III. změna rozpočtu na rok 2009

3. Návrh 2. úpravy finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2009

4. Návrh na poskytnutí finančního daru Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice

5. Návrh k členství MČ Praha 14 v asociaci Národní síť zdravých měst ČR (NSZM) a     přistoupení  k realizaci Agendy 21 na místní úrovni 

6. Návrh ke zprávě  o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2009

7. Návrh na schválení vzorové Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a o převodu     spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.625, 626, 668, 669 na pozemku     jiného vlastníka do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, mezi     městskou částí Praha 14 a jednotlivými nájemci jednotek v domě č.p. 625, 626, 668, 669     v ulici Kardašovská Praha 9, vše v k.ú. Hloubětín, včetně kupní ceny a spoluvlastnických     podílů dle přílohy č. 4  a přílohy č.2 a celkový přehled pro MHMP dle přílohy č. 4

8. Návrh k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 2727/1 v k.ú. Kyje 

9. Návrh k uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parc.č. 1637/3, parc.č. 831/1, parc.č.       831/2, parc.č. 831/3 a parc.č. 831/4, k.ú. Hloubětín, se spol. TESLA Properties, a.s.

10. Návrh k uzavření smlouvy, kterou pí Jaroslava Košťálová daruje MČ Praha 14 pozemky       parc.č. 793/139 a parc.č. 793/140 v k.ú. Kyje 

11. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 115, k.ú. Kyje 
 
12. Návrh k revokaci usnesení č. 38/ZMČ/2009  v plném rozsahu 

13. Návrh k dodatku zřizovacích listin základních, mateřských škol a KVIZ Praha 14 –       příspěvkových organizací MČ Praha 14

14. Návrhy, připomínky, interpelace

15. Závěr

Informace:

Informace o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2009

Informace k interpelaci vznesené na 12. zasedání ZMČ Praha 14 – platební morálka manželů Jindrových, Rochovská 769  

Hlasování: 

pro:            25
proti:          0 
zdržel se:    0

Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byl schválen.

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:   Miroslav Dvořák, Ing. Ilona Picková, PaedDr. Vladimíra Kohoutová

Hlasování: 

pro:             24
proti:           0 
zdržel se:    1

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 PaedDr.Vladimíra Kohoutová.

1.  Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Materiál uvedl  zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Jiří Feřtek s požadavkem na doplnění zápisu z 12. zasedání zastupitelstva. Zápis bude následně doplněn o předložené interpelace Ing. Feřteka.
 
Poté dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:             26        
proti:           0 
zdržel se:     0        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 43/ZMČ/2009

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

           informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a informaci o vyřízení     interpelací, námětů a dotazů z 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

2. Návrh  - III. změna rozpočtu na rok 2009
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:             26        
proti:           0 
zdržel se:     0        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 44/ZMČ/2009

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

           9., 10., 11., 12., 13.,14.  rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009  


3. Návrh 2. úpravy finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2009
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:             26                     
proti:           0  
zdržel se:     0        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 45/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

           2. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2009 dle přílohy č. 1  

4. Návrh na poskytnutí finančního daru Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi vznesl dotaz člen zastupitelstva Ing. Jiří Feřtek, který se týkal počtu rodin využívajících služby azylového domu. Tento dotaz vzápětí zodpověděla zástupkyně starosty Mgr. Jitka Žáková – v roce 2009 se jedná o 5 rodin využívajících služby tohoto azylového domu.

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 46/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

           poskytnutí finančního daru Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice ve výši 35.000     Kč na úhradu nákladů spojených s provozem azylového domu v roce 2009  

5. Návrh k členství MČ Praha 14 v asociaci Národní síť zdravých měst ČR (NSZM) a     přistoupení  k realizaci Agendy 21 na místní úrovni 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil s dotazem ohledně nákladů, celkové finanční náročnosti, nákladů na obyvatele městské části Praha 14 a zkušeností získaných s tímto projektem, člen zastupitelstva Ing. Jiří Feřtek. Dotaz následně zodpověděl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk  - informoval o zkušenostech  městské  části Dolní Počernice, dále vysvětlil finanční náročnost, která bude obdobná jako u Komunitního plánu, vzhledem k pronájmu prostor, tištění letáků a celkové podpoře  strategie tohoto projektu, jehož hlavní náplní je především péče o životní prostředí.

Hlasování:

pro:             26        
proti:           0 
zdržel se:    1        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 47/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

1.	přistoupení městské části Praha 14 k projektu Zdravá městská část a místní         Agendě 21 (PZM – MA21) a k členství v asociaci NSZM ČR 

	2.	Deklaraci Zdravá městská část podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II.	j m e n u j e

	starostu městské části Praha 14 politickým garantem PZM – MA21

6. Návrh ke zprávě  o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2009
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 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        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 48/ZMČ/2009

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

	zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2009

II.	s c h v a l u j e

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

7. Návrh na schválení vzorové Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a o převodu     spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.625, 626, 668, 669 na     pozemku jiného vlastníka do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.     v platném znění, mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými nájemci jednotek     v domě č.p. 625, 626, 668, 669 v ulici Kardašovská Praha 9, vše v k.ú. Hloubětín,     včetně kupní ceny a spoluvlastnických podílů dle přílohy č. 4  a přílohy č.2 a celkový     přehled pro MHMP dle přílohy č. 4
Materiál stažen z programu jednání.

8. Návrh k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 2727/1 v k.ú. Kyje 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:

pro:            25         
proti:          0 
zdržel se:    2        
Tento návrh byl přijat   


Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 49/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

           uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej části pozemku parc. č. 2727/1     v k. ú. Kyje o výměře cca 60ﾠm260 m2 Ing. Zdeňkovi Horákovi, bytem Tálínská 1544, Praha 9     za kupní cenu 1 800 Kč/m2  

9. Návrh k uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parc.č. 1637/3, parc.č. 831/1,       parc.č. 831/2, parc.č. 831/3 a parc.č. 831/4, k.ú. Hloubětín, se spol. TESLA       Properties, a.s.
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Miroslav Dvořák, který vznesl dotaz týkající se údržby pozemků do dnešní doby, dále požádal o vysvětlení proč příslušné pozemky městská část Praha 14 uvažuje odkoupit a na závěr svého příspěvku připomenul finanční částku při odkupu pozemků od spol. České nemovitosti. Dále v diskusi vystoupila členka zastupitelstva paní Eva Dokonalová, která poukázala na nedostatečnost důvodové zprávy, která neřeší důvody odkupu a  na chybějící vyjádření majetkové komise.
Člen zastupitelstva Ing. Jiří Feřtek na závěr diskuse vznesl dotaz k řešení parkovacích míst a k vlastnictví obytných domů.
Poté jednotlivé dotazy zodpověděl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka , který se omluvil za nedostatečné údaje v důvodové zprávě a dále vysvětlil, proč odkup pozemků nebyl projednán na jednání majetkové komise. Dále doplnil  informace k údržbě daných pozemků vzhledem k účelovému využití finančních prostředků na údržbu; vlastnictví obytných domů a návrh řešení dopravy v klidu, na který se zpracovávají studie řešící tento problém na celém území městské části Praha 14.

Hlasování:

pro:             17        
proti:           1 
zdržel se:    9        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 50/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

           uzavření kupní smlouvy (příloha č. 4) na výkup pozemků parc. č. 1637/3, parc. č. 831/1,     parc. č. 831/2, parc. č. 831/3 a parc. č. 831/4, k. ú. Hloubětín, se spol. TESLA     Properties, a. s., se sídlem Poděbradská 56/186, Praha 9, za celkovou cenu 4 352 335 Kč     a to včetně pozemků parc. č. 807/4 a 837/1 o výměře 53 m2, jejichž nabytí bylo     schváleno usnesením č. 17/ZMČ/2009  

10. Návrh k uzavření smlouvy, kterou pí Jaroslava Košťálová daruje MČ Praha 14       pozemky  parc.č. 793/139 a parc.č. 793/140 v k.ú. Kyje 
Materiál uvedl starosta městské části Ing. Miroslav Froněk. Vzhledem k tomu, že v diskusi nikdo nevystoupil, dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 51/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

           nabytí pozemků parc. č. 793/139 a parc. č. 793/140 v k. ú. Kyje do vlastnictví                    hl. m. Prahy, svěřené správy městské části Praha 14   

11. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 115, k.ú. Kyje 
Materiál uvedl starosta městské části Ing. Miroslav Froněk. Vzhledem k tomu, že v diskusi nikdo nevystoupil, dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 52/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

           uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 115, k. ú. Kyje mezi městskou     částí Praha 14 a Petrem Humlhanzem, bytem Melantrichova 10, Praha 1 za kupní cenu     v celkové výši 315 000 Kč   

12. Návrh k revokaci usnesení č. 38/ZMČ/2009  v plném rozsahu 
Materiál uvedl starosta městské části Ing. Miroslav Froněk. Vzhledem k tomu, že v diskusi opět nikdo nevystoupil, dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 53/ZMČ/2009

I.	r e v o k u j e   

usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 38/ZMČ/2009 ze dne 23. 6. 2009  v plném rozsahu

13. Návrh k dodatku zřizovacích listin základních, mateřských škol a KVIZ Praha 14 –       příspěvkových organizací MČ Praha 14
Materiál uvedl starosta městské části Ing. Miroslav Froněk. Vzhledem k tomu, že v diskusi opět nikdo nevystoupil, dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 54/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

návrh dodatku zřizovacích listin těchto základních, mateřských škol a KVIZ             Praha 14, příspěvkových organizací městské části Praha 14 (zkrácené názvy) :

ZŠ Hloubětínská, ZŠ Chvaletická, ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Vybíralova, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Šimanovská

MŠ Bobkova, MŠ Šebelova, MŠ Vybíralova, MŠ Chvaletická, MŠ Kostlivého,          MŠ Paculova, MŠ Štolmířská, MŠ Zelenečská, MŠ Gen. Janouška, MŠ Vybíralova

KVIZ Praha 14

Dále byly členům  zastupitelstva na stůl předloženy tyto materiály:

1) Petice ve věci parcel č. 939/2 a 948 v k.ú. Hostavice – pozemky přiléhající k pozemkům      manželů Šlechtových 

2) Informace k postupu úpravy polyfunkčního objektu Šimanovská 47

3) Informace k usnesení č. 55/ZMČ/2008 -  TJ Kyje Jahodnice

4) Smlouva o odstranění staveb a převodu nemovitostí mezi městskou částí Praha 14 a      Stavebním bytovým družstvem Staveg

5)  Předání písemné petice – žádost o zařazení domu v ul. Kardašovská 776/14 do privatizace

Dále byla předána starostovi městské části Praha 14 petičním výborem informace pro zastupitelstvo – rekonstrukce KD Kyje. 


14.   Návrhy, připomínky, interpelace

Antonín Vacek, Jiří Šebek a Jaroslav Báča – přednesli vyjádření občanů, kteří jsou proti                                                                                 legalizaci pozemků 939/2 a 948                                                                                 v Hostavicích - bude řešeno v rámci                                                                                 vyřizování peticí dle § 1 zák. č. 85/1990                                                                                 Sb., o právu petičním


Ing. Jiří Feřtek – vznesl dotaz ke správnímu řízení v souvislosti s pozemky 939/2 a 948                                  v Hostavicích. Dotaz  následně zodpověděla Ing. Joudová (OVD).


Jiří Šebek – předložil návrh pro OVD  - studie dopravy v klidu a případné zdvousměrňování                      komunikací. Odpověď na  předložený návrh bude zpracována a předložena na                      příští jednání zastupitelstva. 



Eva Dokonalová – v souvislosti s návrhem Jiřího Šebka informovala členy zastupitelstva o                                  problémové komunikaci mezi ÚMČ Praha 14 a TSK.

15. Závěr
 
Ověřovatelé: 

Miroslav Žák                   …………………………….
 
Petr Kovanda                   …………………………….
	



































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


















































































































