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ZÁPIS

z 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 26. 11. 2013 
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:     27 - dle prezenční listiny

Omluveni:    Ing. Jaroslav  Chl￡dekJaroslav  Chládek, Zuzana Grigarová, MUDr..Kateřina Pavlíčková,
                       Mgr. Linda Kroupová, Tomáš Velík, MBA ( příchod v 17.05 hod ), 
                       Soňa Tománková ( příchod v 15.10 hod )    
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé:   Lubomír Vůjtěch, Jiří Šebek 

Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 15. 00 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 Bc. Vondra oznámil členům zastupitelstva, že zápis z 12. 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:    Lubomír Vůjtěch, Jiří Šebek 

Hlasování :

pro:                     24    
proti:                    0 
zdržel se:              1
nepřítomni:          6

Ověřovatelé zápisu z 13. 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 ke změně složení kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14

   3. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

   4. Návrh k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2014

5. Návrh k poskytování příspěvků pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha     14 na pokrytí nákladů spojených s ošacením a úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních      obřadů 

6. Návrh k odnětí pozemků parc.č. 2827, 2828/1 a 2829, k.ú. Kyje, ze svěřené správy      nemovitostí MČ Praha 14

7. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací č.     163/2012/OSMI/1030 uzavřené se společností Skanska, a.s. 

8. Návrh – Informace o podkladech pro Metropolitní plán „Úvodní rozvaha o charakteru území     městské části Praha 14“ 

9. Návrh k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl.m.Prahy pozemků v kat. území Černý     Most, Hostavice a Kyje v zastavitelném území při ul. Ocelkova a oblasti Horních Čihadel dle     studie zpracovávané Ateliérem KAAMA, s.r.o.

10. Návrh k podnětu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy pro pozemky       parc.č. 80/1, 81/1 a související v kat. území Kyje při ulici Broumarská 

11. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské        části Praha 14 za 1. – 3. čtvrtletí roku 2013

12. Návrh – III. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2013

13. Návrh – 2. úprava finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2013

14. Návrh Rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2014

15. Návrh k pověření Rady městské části Praha 14 k vyhlášení grantových řízení městské části       Praha 14 na rok 2014

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

17. Návrh ke změně Nadační listiny a Statutu Nadace pro rozvoj městské části Praha 14 a ke       změně právní formy této nadace na nadační fond

18. Informace ke zřízení odloučeného pracoviště ( 2 třídy MŠ ) Mateřské školy, Praha 9 –        Černý Most, Vybíralova 968 v objektu Vybíralova 969, Praha 9 – Černý Most od 1. 9. 2014

19. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a Místní agendu 21 za I. pololetí roku        2013

20. Návrhy, připomínky, interpelace

21. Závěr

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

Hlasování: 
pro:                    25
proti:                  0
zdržel se:            1
nepřítomen:       5    

Tento návrh byl přijat. 

Návrh programu 13. 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:  MUDr. Jan Kaufman, Hana Muhrová, Mgr. Dr. Petr Štulc 

Hlasování:  
pro:                     24
proti:                   0 
zdržel se:            2
nepřítomen:        5

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.

Předsedou návrhového a volebního výboru byl zvolen  Mgr. Dr. Petr Štulc.

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

   2. Návrh ke změně složení kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi k materiálu nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro:                              26                           
proti:                             0 
zdržel se:                      0  
nepřítomen:                  5  

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 53/ZMČ/2013

I.	b e r e  n a  v ě d o m í
	
ukončení členství v kontrolním výboru Zastupitelstva městské části Praha 14                       Ing. Ludmily Ševčíkové 

II.	j m e n u j e

Ing. Moniku Schovánkovou za člena kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14



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

informovat kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 14 o jmenování                  Ing. Moniky Schovánkové                                                                          T: 30. 11. 2013

   3. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi k materiálu nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro:                               25
proti:                              0 
zdržel se:                       1
nepřítomen:                   5

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 54/ZMČ/2013

I.	z v o l i l o

	přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 1, 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: 10. 12. 2013

   4. Návrh k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2014
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14  Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi k materiálu nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro:                               25
proti:                              0 
zdržel se:                       1
nepřítomen:                   5

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 55/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

1.	podání žádosti o dotaci ve výši 450.000 Kč do programu Podpora terénní práce pro rok 2014 vyhlášeného Úřadem vlády ČR

2.	závazek finanční spoluúčasti z rozpočtu městské části Praha 14 ve výši 235.491 Kč
                            


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

zajistit zaslání usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 Úřadu vlády ČR                     
										        T: 15. 12. 2013

5. Návrh k poskytování příspěvků pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části      Praha 14 na pokrytí nákladů spojených s ošacením a úpravou zevnějšku při      zajišťování svatebních obřadů 
Materiál uvedl  tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. Diskusi k materiálu nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Hlasování:  
pro:                               25
proti:                              0 
zdržel se:                       1
nepřítomen:                   5

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 56/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

1.	poskytování příspěvků pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části           Praha 14 na pokrytí nákladů spojených s ošacením a úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě

2.	zrušení platnosti usnesení č. 67/ZMČ/2011 ze dne 20. 12. 2011
                            
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

zabezpečit poskytování příspěvků na pokrytí nákladů spojených s ošacením a úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadů pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14                                  T: ode dne 1. 1. 2014 a následně průběžně

6. Návrh k odnětí pozemků parc.č. 2827, 2828/1 a 2829, k.ú. Kyje, ze svěřené správy      nemovitostí MČ Praha 14
Materiál uvedl  zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi vystoupila členka zastupitelstva paní Jitka Krátká, která vznesla dotaz ohledně použitého termínu „výhledová transformace“. Tento dotaz následně zodpověděla Ing. Lebedová (KS – OÚR)  - jedná se o zhotovení kompletní studie na přeměnu území. 

Hlasování:  
pro:                               26
proti:                              0 
zdržel se:                       0
nepřítomen:                   5

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 57/ZMČ/2013


I.	s c h v a l u j e

odnětí pozemků parc. č. 2827, 2828/1 a 2829, k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
                            
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 k odnětí pozemků parc. č. 2827, 2828/1                  a 2829, k. ú. Kyje odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP a odboru evidence správy a využití majetku MHMP                                                 T: 15. 12. 2013

7. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací č.     163/2012/OSMI/1030 uzavřené se společností Skanska, a.s. 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi k materiálu nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

Hlasování:  
pro:                               26
proti:                              0 
zdržel se:                       0
nepřítomen:                   5

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 58/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací č. 163/2012/OSMI/1030 uzavřené se společností Skanska, a. s., kterým se upravuje postup předání jednotlivých pozemků v oblasti výstavby obytného souboru v Hostavicích
                            
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací  č. 163/2012/OSMI/1030 uzavřené se společností Skanska, a. s.                T: 31. 12. 2013

8. Návrh – Informace o podkladech pro Metropolitní plán „Úvodní rozvaha o charakteru     území   městské části Praha 14“ 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi poté vystoupil člen zastupitelstva pan Jiří Šebek, který  poukázal na celkový úbytek zeleně, dále vznesl dotazy k jednotlivým částem území městské části Praha 14 a navrhl, aby byly k tomuto materiálu podány informace občanům jak v časopise Čtrnáctka, tak i formou vyhlášení referenda k tomuto tématu. Na tyto podněty poté reagoval starosta městské části Praha 14 Bc.Vondra,  který přislíbil najít možnost řešení jak informovat občany a zároveň požádal tajemníka Úřadu městské části Praha 14 Ing. Lisého, aby panu Šebkovi předal informace, které se týkají vyhlášení referenda. Dále v diskusi vystoupila členka zastupitelstva paní Tománková, která vznesla své připomínky k materiálu. Poté následoval příspěvek členky zastupitelstva paní Petzoldové, která vznesla dotaz týkající se produkční zóny v Hloubětíně. Tento dotaz následně zodpověděl starosta Bc. Vondra – Rada městské části Prahy 14 se vyjádřila k předložené žádosti ohledně soukromého pozemku, vlastník patrně dostane povolení k vybudování sběrného dvora, ale městská část Praha 14 bohužel nemá možnost  ovlivnit toto vybudování. Na závěr diskuse vystoupila členka zastupitelstva Ing. Picková, která navrhla,aby Ing. Lebedová (KS-OÚR) průběžně shromažďovala připomínky k tomuto materiálu, s čímž další členové zastupitelstva souhlasili. Poté dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.     

Hlasování:  
pro:                               19
proti:                              2 
zdržel se:                       5
nepřítomen:                   5

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 59/ZMČ/2013

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

předložené podklady pro Metropolitní plán „Úvodní rozvaha o charakteru území městské části Praha 14“ 
                            
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14 o průběhu zpracovávání Metropolitního plánu                                                                                       T: průběžně

9. Návrh k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl.m.Prahy pozemků v kat. území     Černý  Most, Hostavice a Kyje v zastavitelném území při ul. Ocelkova a oblasti Horních      Čihadel dle studie zpracovávané Ateliérem KAAMA, s.r.o.
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi vystoupila členka zastupitelstva Ing. Picková, která vznesla své připomínky k tomuto podnětu a dále poukázala na úbytek zeleně v této oblasti. Člen zastupitelstva MVDr. Pangrác požádal o vysvětlení podnětu a navrhl, aby v příslušných komisích byl projednán návrh na využití valu. K tomuto návrhu se dále připojil člen zastupitelstva pan Jiří Šebek, který opět navrhl možnost projednat tuto změnu formou referenda. Členka zastupitelstva paní Tománková následně navrhla, aby byl materiál odložen a projednán po řádné diskusi i s konkrétním využitím zmíněného valu. MVDr. Martin Pangrác poté navrhl, aby byla projednána a podmíněna změna ÚP s vlastníkem pozemku. Na tyto připomínky  následně reagoval Ing. Arch. Veselý, který členy zastupitelstva seznámil s dalšími informacemi. Na závěr celé diskuse ohledně připomínek, odložení tohoto materiálu nebo úpravy navrženého usnesení  reagoval starosta Bc. Vondra, který navrhl hlasovat o protinávrhu pana Šebka – nesouhlasit se žádostí se změnou ÚP. 

Hlasování o protinávrhu: 
pro:                                7
proti:                              14 
zdržel se:                       6
nepřítomen:                   4

Tento návrh nebyl přijat. 

Hlasování o původním návrhu:  

pro:                               18
proti:                              4 
zdržel se:                       5
nepřítomen:                    4

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 60/ZMČ/2013

I.	s o u h l a s í

s podáním podnětu na změnu ÚPn pozemků v kat. území Černý Most, Hostavice a Kyje v zastavitelném území při ul. Ocelkova a oblasti Horních Čihadel dle studie zpracovávané Ateliérem KAAMA, s. r. o. 
                            
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

zajistit odeslání podnětu  na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemků                     v kat. území Černý Most, Hostavice a Kyje v zastavitelném území při ul. Ocelkova               a oblasti Horních Čihadel dle studie zpracovávané Ateliérem KAAMA, s. r. o. pořizovateli územně plánovací dokumentace MHMP – odboru stavebnímu a územního plánu                                                                                                            T: 30. 11. 2013

10. Návrh k podnětu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy pro pozemky       parc.č. 80/1, 81/1 a související v kat. území Kyje při ulici Broumarská 
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi poté vystoupil člen zastupitelstva pan Jiří Šebek, který doporučil vyjmout severní část z této navrhované změny ÚP. K tomuto doporučení se připojila i členka zastupitelstva Ing. Picková. Člen zastupitelstva pan Kutmon poté poukázal na návrat k původnímu půdorysu tohoto území a člen zastupitelstva Mgr. Dr. Štulc zmínil výhodu městské části Praha 14 vzhledem k vlastnění 
těchto pozemků a navrhl tuto změnu schválit. K připomínkám a námětům se dále vyjádřil Ing. Arch. Veselý, který seznámil členy zastupitelstva s dalšími podrobnostmi. Na závěr diskuse vznesl  člen zastupitelstva pan Šebek protinávrh týkající se vyjmutí plochy č. 1. Starosta Bc. Vondra dal následně hlasovat o předloženém protinávrhu. 

Hlasování o protinávrhu: 
pro:                                8
proti:                              14 
zdržel se:                       5
nepřítomen:                   4

Tento návrh nebyl přijat. 

Hlasování o původním návrhu:  
pro:                               19
proti:                              2 
zdržel se:                       6
nepřítomen:                    4

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 61/ZMČ/2013




I.	s o u h l a s í

s podáním podnětu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pro pozemky parc. č. 84/1, 85/2 a další v kat. území Kyje při ulici Broumarská –                                   dle příloh č. 1 a č. 4    
                             
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

podat podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pro pozemky parc. č. 84/1, 85/2 a další v kat. území Kyje při ulici Broumarská na MHMP – odbor stavební a územního plánu                                                                         T: 30. 11. 2013

11. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti       městské části Praha 14 za 1. – 3. čtvrtletí roku 2013
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro:                               25
proti:                              0 
zdržel se:                       2
nepřítomen:                   4

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 62/ZMČ/2013

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

	1.	plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2013
        
		příjmy                                                                                      177.129,86 	tis. 	Kč
        		výdaje                                                                                      181.728,24 	tis. 	Kč
        		z toho:
        		kapitálové                                                                                  25.954,18 	tis. 	Kč
        		běžné                                                                                        155.774,06 	tis. 	Kč
        		financování                                                                                  4.598,38 	tis. 	Kč

	2.	plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2013 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 39.075 tis. Kč     

12. Návrh – III. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2013
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  
V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Mgr. Tománek, který vznesl dotaz týkající se obdržení finanční částky od společnosti Landia.Tento dotaz následně zodpověděla zástupkyně starosty Ing. Mgr.  Svobodová a poté starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování 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. 63/ZMČ/2013

I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

	11., 12., 13., 14., 15. a 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013

13. Návrh – 2. úprava finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2013
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  
V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:  
pro:                               23
proti:                              0 
zdržel se:                       4
nepřítomen:                   4

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 64/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

    2. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2013 dle přílohy č. 1

14. Návrh Rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok       2014
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi vystoupila členka zastupitelstva paní Tománková, která vznesla dotaz týkající se rozšíření Mateřské školy Vybíralova. Tento dotaz následně zodpověděla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová.   

Hlasování:  
pro:                               26
proti:                              0 
zdržel se:                       1
nepřítomen:                   4

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 65/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

	1.	návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části    Praha 14 na rok 2014 dle přílohy č. 1

	2.	návrh rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí roku 2014 dle přílohy č. 2

	3.	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 2014
                            
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

1.	zabezpečit realizaci tohoto usnesení
                     
2.	předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh rozpočtu po schválení státního rozpočtu

15. Návrh k pověření Rady městské části Praha 14 k vyhlášení grantových řízení městské       části  Praha 14 na rok 2014
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

Hlasování:  
pro:                               26
proti:                              0 
zdržel se:                       0
nepřítomen:                   5

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 66/ZMČ/2013

I.	s o u h l a s í

	s vyhlášením grantových řízení pro rok 2014 v oblastech:

-	příspěvek na zajištění služby v celkové částce 400 tis. Kč
-	podpory sportovních a volnočasových aktivit a Místní Agendy 21 v celkové částce
  	600 tis. Kč
-	podpory kultury a umění v celkové částce 200 tis. Kč
-	podpory činnosti tělovýchovných zařízení – částka bude upřesněna v návaznosti na výši dotace poskytnuté z HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů                a jiných technických herních zařízení

s tím, že konečné přidělení prostředků podléhá schválenému rozpočtu městské části Praha 14
                            
II.	p o v ě ř u j e
Radu městské části Praha 14

ke schválení vyhlášení grantových řízení dle bodu I. tohoto usnesení
                     								        T: 31. 12. 2013

16. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

Hlasování:  
pro:                               23
proti:                              0 
zdržel se:                        3
nepřítomen:                    5

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 67/ZMČ/2013

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 

17. Návrh ke změně Nadační listiny a Statutu Nadace pro rozvoj městské části Praha 14 a       ke  změně právní formy této nadace na nadační fond
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

Hlasování:  
pro:                               24
proti:                              0 
zdržel se:                       2
nepřítomen:                   5

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 68/ZMČ/2013

I.	s c h v a l u j e

1.	změnu Nadační listiny a Statutu Nadace pro rozvoj městské části Praha 14 ke dni           1. 1. 2014 s tím, že do Nadační listiny bude vložen čl. 7a a do Statutu čl. Xa s tímto textem:

	„Správní rada může v souladu s ust. § 391 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, po předchozím vyjádření revizora, rozhodnout o změně právní formy nadace na nadační fond, avšak jen pokud došlo ke snížení hodnoty nadační jistiny pod výši stanovenou v § 330 odst. 1 na dobu nikoli přechodnou“
	
	2.	revokaci usnesení č. 3/ZMČ/2013 ze dne 12. 2. 2013	

II.	b e r e  n a  v ě d o m í                            

připravovanou změnu právní formy Nadace pro rozvoj městské části Praha 14 na Nadační fond pro rozvoj městské části Praha 14 postupem v souladu s novou právní úpravou, účinnou od 1. 1. 2014

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

seznámit předsedu správní rady Nadace pro rozvoj městské části s tímto usnesením
											            T: 15. 12. 2013

18. Informace ke zřízení odloučeného pracoviště ( 2 třídy MŠ ) Mateřské školy, Praha 9 –        Černý Most, Vybíralova 968 v objektu Vybíralova 969, Praha 9 – Černý Most od 1. 9.        2014
K tomuto materiálu neproběhla žádná diskuse. 

19. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a Místní agendu 21 za I. pololetí       roku  2013
K tomuto materiálu neproběhla žádná diskuse. 

20. Návrhy, připomínky, interpelace

Viktor Šíma – poukázal na rozježděnou travní plochu, úklid okolí a osobní dopravu                              v blízkosti ZŠ Vybíralova v souvislosti se zateplením této školy.Ing.                              Mezenská (OSMI)  poté poskytla informace k této problematice a situace                              bude dále řešit.  

Mgr. Jitka Žáková – upozornila na nedodržování stanovené doby zásobování u PENNY                                        Marketu v Hloubětíně a požádala o řešení ve spolupráci s Městskou                                        policií. Tuto stížnost zaznamenal zástupce starosty Mgr. Kuda a bude                                        se jí dále zabývat. 

Soňa Tománková - vznesla dotaz týkající se fungování žákovského zastupitelstva. 
                                 Uvolněná předsedkyně VV a místní Agendu MA 21 Ing. Picková                                  poskytne paní Tománkové další informace. 
                          - dále vznesla dotaz ohledně zřízení odloučeného pracoviště v MŠ                                 Vybíralova v souvislosti s možností zřízení jeslí. Na tento dotaz poté                                  reagovala zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová, která vysvětlila                                  nedostatečnou kapacitu pro 4 -leté děti a celkovou situaci, která se týká                                    umístění dětí do MŠ na území MČ Praha 14. 
                              - následně předložila podnět ke zřízení dopravního hřiště pro děti.  Na tento                                 podnět poté reagoval starosta Bc. Vondra, který informoval o možnosti                                 využití dopravního hřiště na Praze 9. 
                              -  na závěr předložila dotazy týkající se úklidu sněhu v zimním období na                                   Praze 14. Tyto dotazy poté zodpověděl zástupce starosty Mgr. Kuda.      


21. Závěr
 
  Ověřovatelé: 

  Lubomír Vůjtěch                    ……………………………….

  Jiří Šebek                                ……………………………….





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

























































































































