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ZÁPIS

ze  14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 16.6.2005 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“  nám. plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
___________________________________________________________________________


Přítomni:     29 – dle prezenční listiny

Omluveni:    Ing.Mixa, pí Krátká	

Neomluveni:  

Ověřovatelé:  Ing.Hollan, Ing.Skala  

Zapisovatelka:   Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í


Starosta Ing.Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod. 14. 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 13. zasedání Zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny kanceláře starosty.

Požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

Navrženi byli: Ing.Hollan, Ing.Skala

Hlasování :      

pro:             26 
proti:            0
zdržel se:     0                 

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






Návrh programu:

1.	Volba návrhové a volební komise

2.  Složení slibu nového člena zastupitelstva

3.  Informace o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

4.  Informace k plnění úkolu usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14  č. 21/ZMČ/2005

5.  Návrh k zapojení městské části Praha 14 do provozu komunitního plánování sociálních       služeb pro správní obvod Praha 14

6.  Návrh k Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, společenského a sportovního života mezi      městskou částí Praha 14 a městskou částí Praha – Dolní Počernice

7.  Návrh k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a městskou částí      Praha - Satalice

8.  Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

9.  Plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za rok 2004

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 za rok 2004

11. Návrh na I. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14  na rok 2005

12. Plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14  za I. čtvrtletí roku 2005

13. Návrh k revokaci usnesení  ZMČ Praha 14 č. 72/ZMČ/2004 na uzavření kupní smlouvy na       prodej pozemků parc.č. 1072/46 a parc.č. 1072/50, k.ú. Hloubětín, Bytovému družstvu 10.       bloku, Zelenečská 67– 69/513 - 515

14. Návrh na odsouhlasení záměru na prodej bytových domů čp. 641 na pozemku parc.č.       831/6 a čp. 643 na pozemku parc.č. 831/5 v k.ú. Hloubětín

15. Návrh k záměru MČ Praha 14 uzavřít směnnou smlouvu mezi MČ Praha 14 a paní       Helenou Kovářovou na směnu pozemků parc.č. 844 a parc.č. 845, k.ú. Kyje

16. Návrh k zveřejnění záměru MČ Praha 14 prodat pozemek parc.č. 73/3 a část pozemku       parc.č. 73/1 v k.ú. Černý Most společnosti SPARTA ČERNÝ MOST, s.r.o., se sídlem       Cukrovarská 34, Praha 9, zastoupené jednatelem Ing.Janem Plánočkou

17. Návrh k prodeji pozemku  parc.č. 2599/66  v k.ú. Kyje

18. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 864, k.ú. Hostavice

19. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 1534,  k.ú. Kyje

20. Návrh na uzavření smlouvy  ve smyslu  ustan. § 51 občanského zákoníku zabývající se       přechodem práv a závazků mezi MČ Praha  14 a BD Zelenečská 211,212 a  213 se sídlem       Zelenečská 212/31 Praha 9

21. Návrh k vydání souhlasného prohlášení městské části Praha 14 k vlastnictví  části       pozemku parc.č. 2540/1, o výměře 71m2, k.ú. Kyje, ve prospěch paní Boženy       Jandečkové, bytem Jirsíkova čp. 478, Praha 8

22. Návrh k majetkoprávnímu vypořádání pozemků parc.č. 2665/110 a 2665/103, k.ú. Kyje,       pod budovou MŠ Kostlivého a přiléhající veřejnou komunikací účastí na veřejné dražbě       uvedených pozemků 

23. Návrh k převedení pozemku parc.č. 1384/1, k.ú. Hloubětín, ze svěřené správy nemovitostí       ve vlastnictví státu (Pozemkový fond ČR) do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

24. Návrh na uzavření kupní smlouvy dle přílohy  č.1, na úplatný převod plynovodů v k.ú.        Hloubětín, Hostavice a Kyje, do vlastnictví Pražské plynárenské, a.s., se sídlem U       Plynárny 500, Praha 4, za smluvní cenu ve výši 10 980 537 Kč

25. Návrh na prominutí smluvní pokuty ve výši 213.703,- Kč, ke které byl zavázán žalovaný       rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 sp. zn. 14C  364/2003

26. Informace o akustické studii prostoru ohraničeného ulicemi Kolbenova, Poděbradská a       Kbelská (úkol č. 6/ZMČ/2004)

27. Informace o průběžném plnění úkolu č. 41/ZMČ/2003 o „…úpravách komunikace       Broumarská v rámci vlastní realizace rekonstrukce s cílem zklidnění dopravy       v historickém centru Kyjí…“

28. Návrhy, připomínky

29. Interpelace

30. Závěr
					
Starosta Ing.Froněk doplnil program jednání zastupitelstva o bod č. 7A – Návrh k uzavření dohod o partnerství a spolupráci mezi MČ Praha 20 a MČ Praha 14.
Dále v diskusi o navrženém programu zasedání 14. zastupitelstva vystoupil Ing.Hollan s návrhem, aby byly nejdříve projednány body 28,29.Starosta Ing.Froněk dal o tomto návrhu hlasovat :

Hlasování:

pro:          7
proti:        16
zdržel se:  3

Tento návrh nebyl členy zastupitelstva schválen.

Poté dal starosta Ing.Froněk hlasovat o původně navrženém programu jednání s doplněním bodu č. 7A:

Hlasování:

pro:           25  
proti:         0
zdržel se:  1

Program  14. zasedání zastupitelstva byl schválen.
1. Volba návrhové  a volební komise
    Starosta vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhové  a volební komise.     Tajemníkem návrhové a volební komise navrhl starosta pana Bohumila Sobotku, vedoucího      kanceláře starosty.

    Navrženi byli:  pan Zubec, Ing.Cekota, paní Hušková
    Hlasování: 

    pro:           26
    proti:          0  
    zdržel se:   0                

   Členové návrhové a volební komise byli schváleni.

   Starosta požádal členy návrhové a volební komise, aby si přesedli ke stolu k panu Sobotkovi    a zvolili si ze svého středu předsedu. 

  Členové návrhové komise si ze svého středu zvolili předsedu a to Ing.Cekotu.

   Dále následovalo uctění památky Doc.Ing.Rotha.

 2.  Složení slibu nového člena zastupitelstva

      Starosta Ing.Froněk vyzval ke složení slibu nového člena zastupitelstva pana Josefa      Ťoupala.


3.  Informace o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

     Materiál uvedl starosta Ing.Froněk, který podal k některým bodům komentář.V diskusi již      nikdo další nevystoupil, proto dal starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu      usnesení.

    Hlasování:

    pro:            27
    proti:          0
    zdržel se:   0 

    Návrh usnesení byl schválen.

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.23/ZMČ/2005

    I.     b e r e  n a  v ě d o m í

             informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14


  4.  Informace k plnění úkolu usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14  č. 21/ZMČ/2005

     Materiál uvedl starosta Ing. Froněk. V diskusi vystoupila RNDr.Nováková, CSc. a     Ing.Dubský s dotazy ohledně problematiky prodejny potravin MAX. Tyto dotazy následně     zodpověděl starosta Ing.Froněk spolu s Mgr.Rovanem.

      Hlasování: 
 
      pro:           27
      proti:          1    
      zdržel se :   1

      Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č.24/ZMČ/2005

      I.    b e r e  n a  v ě d o m í

            informaci k plnění úkolu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č.             21/ZMČ/2005 týkající se řešení situace se zásobováním potravinami v lokalitě Černý             Most při ulici Kpt. Stránského

5.  Návrh k zapojení městské části Praha 14 do provozu komunitního plánování      sociálních  služeb pro správní obvod Praha 14

  Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi vystoupil Ing.Vojta spolu s       RNDr.Novákovou, CSc. ohledně úkolů koordinačního týmu,  kritérií vybírání členů řídící       skupiny a dalších podnětů.Tyto dotazy následně zodpověděl starosta Ing.Froněk a poté dal       hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

     Hlasování :
      
      pro:           27  
      proti:         0
      zdržel se:   2 

      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.25/ZMČ/2005

      I.    s c h v a l u j e

            zapojení městské části Praha 14 do procesu komunitního plánování (KP) sociálních             služeb pro správní obvod Praha 14

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

        informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14 o přípravě procesu komunitního            plánování
    T: prosinec 2005

                                                                                                                     
6.  Návrh k Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, společenského a sportovního života       mezi  městskou částí Praha 14 a městskou částí Praha – Dolní Počernice
 
     Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. Navrhl,aby  zároveň s bodem č. 6 byl projednán i bod      č. 7 a 7A.  V diskusi posléze vystoupila RNDr.Nováková, CSc. s dotazy, proč záměr na      uzavření těchto smluv nebyl se zastupiteli předem konzultován, jaká bude finanční      spoluúčast městské části Praha 14 a zda městská část Satalice oslovila i městskou část      Prahu 9.Dále vystoupil v diskusi Ing.Vojta, Ing.Tůma Ing.Štěpař, CSc., JUDr.Hášová              a  Ing.Hollan. Jejich dotazy se týkaly upřesnění finančního krytí a celkových finančních      rozměrů.Tyto dotazy  zodpověděl starosta Ing.Froněk spolu se zástupci městských částí,      kterých se tento projekt týká. Městské části budou  pouze finančně přispívat, městská část      Praha 14  se nebude finančně spolupodílet na   rekonstrukci jednotlivých předkládaných      projektů, závazky z podepsaných smluv se budou týkat kontrolní činnosti.Městská část      Dolní Počernice žádá o 25 mil., Horní Počernice o 72 mil. a Satalice o 90 mil uznatelných      nákladů.Jednotný programový dokument bude členům zastupitelstva předložen do      podatelny úřadu. 

     Hlasování: 

     pro:           26         
     proti:          0   
     zdržel se:    3

     Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.26/ZMČ/2005

    I.    s c h v a l u j e

         dohodu o spolupráci v oblasti kultury, společenského a sportovního života mezi          městskou  částí Praha 14 a městskou částí Praha – Dolní Počernice 

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

        1.  zabezpečit podpis dohody o spolupráci v oblasti kultury, společenského a sportovního   života mezi městskou  částí Praha 14 a městskou částí Praha – Dolní Počernice

T: 1. 7. 2005

        2. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 smlouvu o financování projektu              uzavřenou mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a městskou částí Praha – Dolní              Počernice
      KT: 31. 12. 2005

7.  Návrh k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a městskou      částí  Praha - Satalice
  
      Hlasování: 

      pro:           26         
      proti:         0   
      zdržel se:   3

      Návrh usnesení byl schválen.

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č.27/ZMČ/2005

    I.    s c h v a l u j e

          uzavření  dohody o partnerství mezi městskou částí Praha 14 a městskou částí Praha -           Satalice

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

      1.  zabezpečit podpis dohody o partnerství mezi městskou částí Praha 14 a městskou částí            Praha - Satalice
T: 1. 7. 2005
 
     2.  předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 smlouvu o financování projektu           uzavřenou mezi  Ministerstvem pro místní rozvoj a městskou částí Praha - Satalice

KT: 31. 12. 2005

7A. Návrh k uzavření dohod o partnerství a spolupráci mezi městskou částí Praha 20                                 a městskou částí  Praha 14

      Hlasování: 

      pro:           26         
      proti:         0   
      zdržel se:   3

      Návrh usnesení byl schválen.

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č.28/ZMČ/2005

    I.      s c h v a l u j e 

           dohody o spolupráci a partnerství mezi městskou částí Praha 20 a městskou částí                  Praha 14 :

         1. dohoda o partnerství a spolupráci na využití historického objektu Chvalský               zámek v městské části Praha 20

         2.  dohoda o partnerství a spolupráci v projektu „Divadlo Pohoda – zkvalitnění veřejné                infrastruktury v Horních Počernicích“

II.    u k l á d á 
        Radě městské části Praha 14
     
        1.  uzavřít výše uvedené dohody        
T: 30. 6. 2005

        2.  předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 smlouvu o financování projektu              uzavřenou mezi  Ministerstvem pro místní rozvoj a městskou částí Praha 20

KT: 31. 12. 2005
     
8.  Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

     Materiál uvedl  starosta Ing.Froněk.V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta      Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

   




Hlasování : 

    pro:              26   
    proti:             0
    zdržel se :      3

    Návrh usnesení  byl  schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.29/ZMČ/2005

     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: 30. 6. 2005

9.  Plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za rok 2004

     Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Rovan.V diskusi nikdo nevystoupil, proto bylo      hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
     
     Hlasování:

     pro:              26                
     proti :             0 
     zdržel se:        3 

   Tento návrh usnesení byl přijat. 

  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.30/ZMČ/2005

  I.   s c h v a l u j e   


     1. plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za rok 2004
 
          příjmy                                                   		346 658,39 tis.	Kč                                                                                        

          výdaje                                                  	325 120,61 tis.	Kč                                 

          z toho kapitálové                                   		 30 883,81 tis.   Kč
                     běžné                                        	294 236,80 tis.	Kč

          přebytek                                                		  21 537,78 tis.	Kč                                                                        		                                                         

   2.  plnění   finančního  plánu  zdaňované  činnosti   městské  části  Praha 14  za  rok  2004               s  hospodářským  výsledkem  ve  výši  2 960  tis.  Kč




  3.   rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření  a zisku  z  doplňkové činnosti  za  rok  2004         právních subjektů zřízených městskou částí Praha 14 




10.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 za rok 2004

      Materiál  uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal          starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

        Hlasování:

       pro:         26          
       proti:         0 
       zdržel se:  3 

       Tento návrh usnesení byl přijat.
    
       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.31/ZMČ/2005

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

              zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 za rok 2004
     

11.  Návrh na I. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14  na rok 2005
 
       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Rovan. V diskusi vystoupila RNDr. Nováková,          CSc., s dotazem ohledně pořádání a finančního krytí kulturních akcí.Tento dotaz          zodpověděla paní Čechová (OKOZ).Na dotaz Ing.Hollana, který se týkal LSPP          odpovídal Mgr.Rovan spolu se starostou Ing.Froňkem -  vyčkává se na stanovisko hl.m.          Prahy, doprava  v rámci LSPP je zajištěna paušálním poplatkem, vůči provozovateli          bude ještě vznesen dotaz ohledně výše tohoto poplatku..

       Hlasování:

       pro:              25   
       proti :            0
       zdržel se :      4              


       Tento návrh usnesení byl přijat. 

  
     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.32/ZMČ/2005

       I.  s c h v a l u j e   




     1.  I. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005 
   
              schválený rozpočet 	214.014.000 Kč                                                                                                                   financování	    4.591.000 Kč                       výdaje	218.605.000 Kč 

              navýšení rozpočtu v celkové výši	    7.821.200 Kč                                                                       z toho:                                                                                                                                               dotace ze státního rozpočtu	         18.500 Kč                                                                                        neinvestiční dotace MHMP	       898.200 Kč                                                                                               investiční dotace MHMP	    1.500.000 Kč                                                                                                       fond rozvoje a rezerv	    4.845.400 Kč                                                                                                  zaměstnanecký fond	       471.000 Kč                                                                                                               ostatní	         88.100 Kč 

         Rozpočet po I. úpravě a změně k 31. 5. 2005 činí                   	226.426.200 Kč             

    2.  úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2005 dle přílohy                                                                                                                                                                   

                                                                                                                            
  12. Plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14  za I. čtvrtletí roku 2005

       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Rovan.V diskusi k tomuto materiálu nikdo         nevystoupil, proto dal starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu  usnesení.
        
        Hlasování:

         pro:                29     
         proti:              0
         zdržel se :       0
       
         Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.33/ZMČ/2005

          I.       s c h v a l u j e   

    1.  plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za I. čtvrtletí roku 2005           
                   příjmy                                                   	51 902,52 tis.	Kč
                   výdaje                                                   	55 194,20 tis.	Kč
          z toho kapitálové                                     	  2 143,09 tis.	Kč
          běžné                                         	53 051,11 tis.	Kč                         
                   ztráta                                                     	  3 291,68 tis.	Kč

    2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za  I. čtvrtletí                 roku 2005 s hospodářským výsledkem ve výši  11.061 tis. Kč

13.  Návrh k revokaci usnesení  ZMČ Praha 14 č. 72/ZMČ/2004 na uzavření kupní        smlouvy na prodej pozemků parc.č. 1072/46 a parc.č. 1072/50, k.ú. Hloubětín,        Bytovému družstvu 10. bloku, Zelenečská 67– 69/513 - 515

        Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Rovan. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal        starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

       Hlasování:


       pro:         29            
       proti:        0
       zdržel se :      0
       
       Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.34/ZMČ/2005

         I.    r e v o k u j e

          usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 72/ZMČ/2004 v plném rozsahu

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

               zajistit seznámení Bytového družstva 10. bloku s usnesením Zastupitelstva městské                části Praha 14
            T: 30. 6. 2005

14. Návrh na odsouhlasení záměru na prodej bytových domů čp. 641 na pozemku        parc.č. 831/6 a čp. 643 na pozemku parc.č. 831/5 v k.ú. Hloubětín

      Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. 

      Hlasování:

      pro:               28                
      proti:              0
      zdržel se :      1
       
      Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.35/ZMČ/2005

       I.      r e v o k u j e 

               1.  usnesení č. 78/Z/2002 ze dne 15. 10. 2002 v  čl. II bod 2 tak, že se vypouští                            "Konzumní 641"

              2. usnesení č. 37/ZMČ/2003 ze dne 13. 3. 2003





  


    II.    s o u h l a s í

             se záměrem na prodej  bytového domu č. p. 641 na pozemku parc. č. 831/6 o výměře                  351 m2 a pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 a obytného domu č. p. 643 na              pozemku parc. č. 831/5 o výměře 230 m2 a pozemku parc. č. 831/5 o výměře 230 m2                  dvěma právnickým osobám samostatně, založených nájemníky domů, v  souladu se             „Zásadami postupu pro prodej domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené             správy nemovitostí městské části Praha 14“ ze dne 26. 7. 2004

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

           zajistit provedení úkonů směřujících k odprodeji nemovitostí 
							                                 KT: prosinec 2005

15. Návrh k záměru MČ Praha 14 uzavřít směnnou smlouvu mezi MČ Praha 14 a paní       Helenou Kovářovou na směnu pozemků parc.č. 844 a parc.č. 845, k.ú. Kyje

      Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Rovan. V diskusi nikdo ze členů zastupitelstva       nevystoupil, proto dal starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
      
     Hlasování:

      pro:             26       
      proti:            0
      zdržel se :     3
       
      Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.36/ZMČ/2005

     I.   s c h v a l u j e

               uzavření směnné smlouvy (příloha č. 4) mezi městskou částí Praha 14 a paní                Helenou Kovářovou, bytem Podlišovská 624, Praha 9, na směnu pozemků parc. č.                844 a parc. č. 845, k. ú. Kyje 

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

              informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 14 a zajistit               uzavření směnné smlouvy  mezi městskou částí Praha 14 a paní Helenou Kovářovou,               bytem  Podlišovská 624, Praha 9, na směnu pozemků parc. č. 844 a parc. č. 845, k. ú.               Kyje 

            T: 31. 7. 2005








  16.  Návrh k zveřejnění záměru MČ Praha 14 prodat pozemek parc.č. 73/3 a část          pozemku parc.č. 73/1 v k.ú. Černý Most společnosti SPARTA ČERNÝ MOST,          s.r.o., se sídlem Cukrovarská 34, Praha 9, zastoupené jednatelem Ing.Janem          Plánočkou

        Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Rovan.V diskusi k tomuto materiálu vystoupili        s připomínkami JUDr.Hášová, Ing.Dubský, RNDr.Nováková, CSc., kteří vyjádřili         nesouhlas s prodejem tohoto pozemku.Na základě připomínky Ing.Dubského byl vznesen        návrh na změnu znění usnesení: Zastupitelstvo nesouhlasí s odprodejem a požaduje, aby        pozemek po dobu nájemní smlouvy zůstal ve správě městské části Praha 14.

        Hlasování:

       pro:                15      
       proti:               0
       zdržel se :       14
       Návrh usnesení nebyl přijat



     Poté bylo hlasováno o původním předloženém návrhu usnesení.

     Hlasování:

     pro:              9         
     proti:            9
     zdržel se :    11  

 Ani tento návrh usnesení nebyl přijat.

 17.  Návrh k prodeji pozemku  parc.č. 2599/66  v k.ú. Kyje
 
      Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal           starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu  usnesení. 

         Hlasování:      

         pro:            21
         proti:           6  
         zdržel se:     2

        Návrh usnesení byl přijat

  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.37/ZMČ/2005

  I.      s c h v a l u j e

          uzavření kupní smlouvy (příloha č. 7) mezi městskou částí Praha 14 a společností                  NH Car, s. r. o., se sídlem Diskařská 100, Praha 6, na prodej pozemku parc. č. 2599/66,               o výměře 591 m2, k. ú. Kyje, za kupní cenu 2 300 Kč/m2, tj. za částku v celkové výši                1 359 300 Kč

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

          zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2599/66, o výměře 591 m2,                     k. ú. Kyje
            T: 31. 7. 2005

18.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 864, k.ú. Hostavice
  
       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. V diskusi také nikdo nevystoupil, proto dal       starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

       Hlasování:

       pro:               28                 
       proti:              0
       zdržel se :       1
       
       Návrh usnesení byl přijat




       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.38/ZMČ/2005

       I.      s c h v a l u j e

              uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 864, k. ú.               Hostavice, o výměře 70 m2, za kupní cenu 1 020 Kč/m2, tj. za částku v celkové výši               71 400 Kč se zájemcem dle neveřejné přílohy tohoto usnesení

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

              zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 864, k. ú. Hostavice,                            o výměře 70 m2
T: 15. 7. 2005

19.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 1534,  k.ú. Kyje

       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan.
      
       Hlasování:

       pro:           29     
       proti:           0
       zdržel se :   0
       
       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.39/ZMČ/2005




       I.       s c h v a l u j e

       uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 1534, k. ú. Kyje,                     o výměře 85 m2, za kupní cenu 1 000 Kč/m2, tj. za částku v celkové výši 85 000 Kč                 se zájemcem dle neveřejné přílohy tohoto usnesení

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

    zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1534, k. ú. Kyje,                      o výměře 85 m2
            T: 15. 7. 2005

20. Návrh na uzavření smlouvy  ve smyslu  ustan. § 51 občanského zákoníku zabývající       se přechodem práv a závazků mezi MČ Praha  14 a BD Zelenečská 211,212 a  213 se       sídlem Zelenečská 212/31 Praha 9

      Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan.


      Hlasování:

      pro:             28               
      proti:            0
      zdržel se :     1 
       
      Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.40/ZMČ/2005

     I.     s c h v a l u j e

            uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 51 občanského zákoníku zabývající se přechodem             práv a závazků mezi městskou částí Praha 14 a BD Zelenečská 211, 212 a 213, se             sídlem Zelenečská 212/31, Praha 9 

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

           zajistit uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 51 občanského zákoníku zabývající se            přechodem práv a závazků mezi městskou částí Praha 14 a BD Zelenečská 211, 212 a           213 

        T: 31. 7. 2005




21. Návrh k vydání souhlasného prohlášení městské části Praha 14 k vlastnictví  části       pozemku parc.č. 2540/1, o výměře 71m2, k.ú. Kyje, ve prospěch paní Boženy       Jandečkové, bytem Jirsíkova čp. 478, Praha 8

       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan.Ani  k tomuto materiálu v diskusi nikdo        nevystoupil, proto dal starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

       Hlasování:

       pro:            26       
       proti:            0
       zdržel se :    3
       
      Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.41/ZMČ/2005

     I.       s c h v a l u j e

     vydání souhlasného prohlášení (příloha č. 10) městské části Praha 14 k vlastnictví      části pozemku parc. č. 2540/1, o výměře 71 m2, k. ú. Kyje, ve prospěch paní Boženy      Jandečkové, bytem Jirsíkova č. p. 478, Praha 8

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

	zajistit seznámení paní Boženy Jandečkové, bytem Jirsíkova č. p. 478, Praha 8, s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 10. 7. 2005

              2.   vydat souhlasné prohlášení městské části Praha 14 k vlastnictví části pozemku                         parc. č. 2540/1, o výměře 71 m2, k. ú. Kyje
T: 31. 7. 2005

22. Návrh k majetkoprávnímu vypořádání pozemků parc.č. 2665/110 a 2665/103, k.ú.       Kyje, pod budovou MŠ Kostlivého a přiléhající veřejnou komunikací účastí na       veřejné dražbě uvedených pozemků 

       Materiál uvedl starosta Ing.Froněk.

       Hlasování:

       pro:             28      
       proti:            0
       zdržel se :    1
       
      Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.42/ZMČ/2005

      I.       s c h v a l u j e

     účast městské části Praha 14 na veřejné dražbě pozemků parc. č. 2665/110 a      2665/103, k. ú. Kyje, pod budovou MŠ Kostlivého a přiléhající veřejnou komunikací      a pověření zástupce městské části Praha 14 disponovat finanční částkou dle      neveřejné přílohy k tomuto usnesení





    II.     p o v ě ř u j e 
   Mgr. Daniela Rovana, zástupce starosty městské části Praha 14 

    zastupováním městské části Praha 14 na veřejné dražbě pozemků parc. č. 2665/110            a 2665/103, k. ú. Kyje

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

    zajistit všechny nezbytné kroky k účasti městské části Praha 14 na veřejné dražbě     pozemků   parc. č. 2665/110 a 2665/103, k. ú. Kyje, pod budovou MŠ Kostlivého             a  přiléhající veřejnou komunikací
T: 31. 12. 2005


23. Návrh k převedení pozemku parc.č. 1384/1, k.ú. Hloubětín, ze svěřené správy       nemovitostí  ve vlastnictví státu (Pozemkový fond ČR) do svěřené správy nemovitostí       MČ Praha 14

       Materiál uvedl  starosta Ing.Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing.       Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

       Hlasování:

       pro:              28     
       proti:             0
       zdržel se :      0
       
      Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.43/ZMČ/2005

    I.       s c h v a l u j e

             převedení pozemku parc. č. 1384/1, k. ú. Hloubětín, ze svěřené správy nemovitostí ve              vlastnictví státu (Pozemkový fond ČR) 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 pozemku parc. č. 1384/1, k. ú. Hloubětín, ze     svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví státu do svěřené správy nemovitostí     městské části Praha 14 Pozemkovému fondu ČR
T: 16. 7. 2005

24. Návrh na uzavření kupní smlouvy dle přílohy  č.1, na úplatný převod plynovodů        v k.ú. Hloubětín, Hostavice a Kyje, do vlastnictví Pražské plynárenské, a.s., se        sídlem U Plynárny 500, Praha 4, za smluvní cenu ve výši 10 980 537 Kč

       Materiál uvedl starosta Ing.Froněk.



       Hlasování:

       pro:               25    
       proti:             0
       zdržel se :     4
       
      Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.44/ZMČ/2005


     I.       s c h v a l u j e

     uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1, na úplatný převod plynovodů v kat. území      Hloubětín, kat. území Hostavice a kat. území Kyje, do vlastnictví Pražské      plynárenské, a. s., U Plynárny 500, Praha 4, za smluvní cenu ve výši 10 980 537 Kč,      splatnou ve splátkách během osmi let ode dne uzavření smlouvy

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

  zajistit po uplynutí lhůty ke zveřejnění záměru uzavření kupní smlouvy s Pražskou   plynárenskou, a. s., U Plynárny 500, Praha 4, dle bodu I. tohoto usnesení

T: 31. 8. 2005


25. Návrh na prominutí smluvní pokuty ve výši 213.703,- Kč, ke které byl zavázán       žalovaný rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 sp. zn. 14C  364/2003

       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan.V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal       starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

       Hlasování:

       pro:               28    
       proti:              0
       zdržel se :      1
       
       Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.45/ZMČ/2005


      I.    s o u h l a s í  

     s prominutím části smluvní pokuty ve výši 206.580 Kč za podmínky úhrady části      smluvní pokuty ve výši 0,1% z ročního nájemného za každý započatý den prodlení tj.      7.123 Kč a za podmínky úhrady nákladů řízení ve výši 50.401 Kč s odkazem na      rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 sp. zn. 14C 364/2003, dle přílohy č. 1 tohoto      usnesení – pouze v tiskové podobě  



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

    zajistit provedení kroků vyplývajících z bodu I. tohoto usnesení
									T: 30. 6. 2005

26. Informace o akustické studii prostoru ohraničeného ulicemi Kolbenova,       Poděbradská a Kbelská (úkol č. 6/ZMČ/2004)

       Materiál uvedl starosta  Ing.Froněk.Na podnět Ing.Hollana – zpracovat harmonogram        prací, odpovídal starosta Ing.Froněk – tato opatření provede hl.m. Praha a TSK. Firma        Ekola byla ke zpracování studie zvolena záměrně, neboť je dceřinou společností firmy,        kterou zvolilo hl.m. Praha. 

27. Informace o průběžném plnění úkolu č. 41/ZMČ/2003 o „…úpravách komunikace       Broumarská v rámci vlastní realizace rekonstrukce s cílem zklidnění dopravy       v historickém centru Kyjí…“

       Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V následné diskusi nikdo nevystoupil.

Další  předložené materiály 

   Důvodová zpráva KV – provedené kontroly – zadávání veřejných zakázek a výsledků                                              výběrových řízení a vyřizování stížností doručených na ÚMČ .
   Hlasování:

    pro:               27    
    proti:              0
    zdržel se :      1
       
    Návrh usnesení byl přijat

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.46/ZMČ/2005

    1.  b e r e   n a  v ě d o m í

         informaci Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 o provedených           kontrolách realizovaných v průběhu II. čtvrtletí 2005
     
 28.   Návrhy, připomínky, interpelace

         Ing.Vojta     -  1. předložil návrh etického kodexu s tím, aby byl tento návrh projednán                                        na  příštím zasedání zastupitelstva. Tento etický kodex bude členům                                        zastupitelstva předán do podatelny úřadu.

   2.  vznesl požadavek, aby linka č. 110 projížděla Rožmberskou ulicí             Tento požadavek bude předán na OVD.	

  		           3.  upozornil na noční automobilový provoz v Rožmberské ulici a vznesl                                   podnět  k případné namátkové kontrole – požadavek bude řešen                                   v součinnosti  s MP.
                               
                                   4. údržba chodníků v Rožmberské ulici – bude řešeno v rámci                                        kompetence  OŽP





RNDr.Nováková, CSc. – 1. vznesla podnět, aby problematika střešní nástavby na OD                                                    Hloubětín a problematika LSPP byla zveřejněna v Listech 
                                                   Prahy 14

 		                      2.  dotaz na budoucí střešní nástavby v Cíglerově ulici –                                                    30.6.2005 bude ukončeno výběrové řízení, návrh na uzavření                                                    smlouvy  bude předložen na další zasedání zastupitelstva.

Ing.Hollan – za skupiny spolupracujících OS Prahy 14 přednesl příspěvek k textu  „Otevřená odpověď na otevřený dopis“ (uvedené v LP 14/005). V příspěvku uvedl některé nedostatky, které se vyskytly ve stavebních řízeních z hlediska platných právních předpisů ( nástavba obchodního centra Hloubětín a stavba pana Matušky). Dále uvedl některé skutečnosti související se jmenováním komisí – poradních orgánů RMČ Praha 14 a využívání jejich doporučení při rozhodování RMČ Praha 14. Požádal, aby se příspěvek stal součástí zápisu. Zastupitelstvo o jeho požadavku nerozhodlo.( pozn.KS - vzhledem ke kolizi tohoto požadavku s § 16 odst. 3  Jednacího řádu ZMČ Praha 14 rozhodne o požadavku Ing. Hollana příští zasedání zastupitelstva). 

Za zastupitele klubu KSČM  k poznámkám pana starosty publikovaným na základě příspěvku členů klubu KSČM v zastupitelstvu (viz LP 14 č. 6/005 str. 15)se Ing.Hollan zeptal, proč nevyžadovala Rada městské části Praha 14 vybudování protihlukových opatření při části ul. Kolbenova, již před 10 lety?
   Dále uvedl, že s obsahem dopisu Hygienické služby z 5.11.2003 seznámil JUDr.Vosol zastupitelstvo již na 7. zasedání ZMČ dne 16.12.2003. Pokud by byl o tento dopis zájem, mohla být kopie ihned předána.
   V závěru se zeptal, kdy se RMČ obrátí na RHMP s požadavkem na vybudování protihlukových opatření při ulici Kolbenova v Hloubětíně. 


MUDr.Pavlíčková – vznesla dotaz, kdy bude dokončena Dvořišťská ulice, kdo schválil                                      kruhový objezd a zda tato problematika byla projednávána                                      v jednotlivých komisích. Tato interpelace bude zodpovězena písemně. 

Ing.Štěpař,CSc. – 1.vznesl připomínku ohledně zápisu z místního šetření,  tento zápis bude                                    předán písemně.
                               2. dále vznesl podnět ohledně chodníku před hřbitovem Broumarská a                                    poukázal  na špatný přístup k vlakům z Lednické ulice.Tyto podněty                                    budou zpracovány  OVD.

Interpelace ze zastupitelstva 16.6.2005 

	Zápis ze stavebního řízení, stavba před školou


	na prosincovém zastupitelstvu jsem přednesl požadavek na vysvětlení zápisu ze stavebního řízení (stavba před školou v Kyjích), ve kterém zástupce stavebního úřadu MÚ 14 zapsal, že pokud nebudou připomínky, bude odvodnění a chodníky. Zápis dělá dojem nátlaku a příslibu MÚ. Starosta na zastupitelstvu slíbil písemnou informaci, kterou jsem nedostal. Zápis ze zastupitelstva tuto interpelaci neuvedl.

na březnovém zastupitelstvu jsem vystoupil s interpelací, ve které jsem požadoval vysvětlení, proč jsem nedostal odpověď na interpelaci. Do zápisu bylo zapsáno, že dostanu zápis ze stavebního řízení.
	v rámci interelace jsem požadoval vysvětlení ohledně zápisu ze stavebního řízení a zápisů ze zastupitelstva


	Bezpečnostní zpráva Technoplyn 


	v rámci několika předchozích interpelací jsem žádal zprávu o vyšetření havarie v Technoplynu v r. 2003. Starosta opakovaně sdělil, že dostanu zprávu, až bude šetření ukončeno

před zastupitelstvem jsem dostal písemné sdělení o výsledcích šetření s datem 2003
	v rámci interpelace jsem požadoval vysvětlení, proč jsem zprávu dostal až teď, když zpráva o výsledcích šetření je z r. 2003 a upozornil jsem na nedořešení situace a bezpečnostní rizika provozu


	Práce v ulici Broumarská


	v rámci interpelace jsem reagoval na zprávu Ing. Skaly a upozornil na pomalý průběh prací, kdy je zbytečně zatěžována Rožmberská



	LSPP


	v diskusi o rozpočtu jsem uvedl potřebnost LSPP v původních dimenzích. Bylo mi odpovězeno, že tam lékařská služba funguje i v odpoledních hodinách, takže LSPP není nutná v tomto čase a je nutno šetřit

v rámci interpelace jsem upozornil na skutečnost, že lze dosáhnout úspor také kvalitní organizací a informováním veřejnosti, a to jak v Listech, tak informační tabulí přímo na místě


	Přístup k ŽS Kyje


	upozornil jsem na předchozí návrh na řešení výstupu z nástupiště na silnici a požádal jsem o informaci o stavu jednání ve věci




 Paní Mandjounehová -  vznesla podnět, aby probíhaly kontroly MP na zastávce ČD Kyje.                                            Tento podnět bude předán vedení MP.


František Čuchal – upozornil na problematiku přechodu na Jahodnici. Tento podnět bude                                    dále řešen OVD.

JUDr.Hášová – vyjádřila své poděkování za zřízení aut. linky spojující Jahodnici                                s nákupním centrem ve Štěrboholích







 29. Závěr




 Ověřovatelé: 		Ing.Hollan                    ………………………………


                                    Ing.Skala                      …………………………….

	










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


