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ZÁPIS

z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 28. 1. 2014 
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:      29- dle prezenční listiny

Omluveni:   Jaroslav Jenšík,  Ing. Pavel Mixa, MUDr. Kateřina Pavlíčková (příchod v 16.30                      hod),  Soňa Tománková (příchod v 16. 20 hod), Tomáš Velík, MBA
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé:   Jan Hron, Jitka Krátká 

Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 15. 00 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 Bc. Vondra oznámil členům zastupitelstva, že zápis ze 13. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty. 
Následně starosta Bc. Radek Vondra vyzval  novou členku zastupitelstva PhDr. Evu Novákovou ke složení slibu. 

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

Navrženi byli:    Jitka Krátká, Jan Hron  

Hlasování :

pro:                     24    
proti:                    0 
zdržel se:              0
nepřítomni:          7

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

Starosta Bc. Vondra následně navrhl, aby jako bod číslo 7A byl do programu zařazen k projednání Návrh k aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb na území MČ Praha 14 na období 2014 – 2016. Členové zastupitelstva s tímto návrhem souhlasili. Poté starosta Bc. Vondra přednesl návrh uceleného programu zasedání zastupitelstva.  

  


Návrh  programu: 

1.  Zahájení a volba  návrhového a volebního výboru 

2. Návrh k realizaci projektu „Vizírská ulice -úprava veřejného prostranství a parkovacích     ploch na sídlišti Lehovec“

3. Návrh k podání žádosti o svěření pozemků parc.č. 221/2 a parc.č. 221/504 v k.ú. Černý Most     z vlastnictví  hl.m.Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

4. Návrh k podání žádosti o svěření bloku bytových domů včetně zastavěných pozemků v k.ú.      Černý Most mezi ulicemi Bobkova, Bryksova a Maňákova

5. Návrh k podání žádosti MHMP SVM o svěření pozemků ve vnitroblocích mezi ulicemi     Bobkova, Bryksova a Mansfeldova v k.ú. Černý Most

6. Návrh – Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2014

7. Návrh ke Komunitnímu plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2014 – 2015

7A. Návrh k aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb na území MČ Praha 14 na období         2014 -2016

8. Návrh – Informace o implementaci Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti  a o      činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2013

9. Návrh ke stanovení paušální částky na náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva     městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním nebo v jiném obdobném poměru pro rok     2014

10. Návrh k poskytnutí finančního daru členům Zastupitelstva městské části Praha 14 na       základě vyhodnocení aktivity při plnění úkolů pro městskou část Praha 14, dle čl.7 „Zásad       pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům        komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14“ 
  
11. Návrh na pověření členky Zastupitelstva městské části Praha 14 podepisováním doložek na       listinách městské části Praha 14, které osvědčují právní úkony vyplývající z ustanovení §       43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, ve znění pozdějších předpisů 

12. Návrh k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce poskytování dalších odměn       neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14

13. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a Místní Agendu 21 za II. pololetí 2013

14. Návrhy, připomínky, interpelace

15. Závěr

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

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

Tento návrh byl přijat. 

Návrh programu 14. 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. Lubomír Kulíšek, Josef Kutmon, Jan Rambousek  

Hlasování:  
pro:                    25
proti:                   0 
zdržel se:             0
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  Jan Rambousek.

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

2. Návrh k realizaci projektu „Vizírská ulice -úprava veřejného prostranství a     parkovacích ploch na sídlišti Lehovec“
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Vodák a další informace poté doplnila zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová, která zároveň poděkovala všem úředníkům, kteří se podíleli na zpracování doplňujících informací předložených v materiálu na stůl. V diskusi následně vystoupil člen zastupitelstva pan Šebek, který vznesl podnět k tomu, aby materiály byly předkládány v elektronické podobě. Na tento podnět následně reagoval starosta Bc. Vondra, který informoval o projektu na digitální podobu materiálů, který by měl být realizován v tomto roce. Dále v diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Zajac, který vznesl dotazy týkající se předloženého projektu. Především upozornil na přemrštění uvedeného rozpočtu, rozebral financování projektu a možnost využití fondů. Na tyto podněty reagovala následně Ing. Mezenská (OSMI), která informovala o projektu jako celku a dále vysvětlila čerpání finančních prostředků, postupy týkající se návrhu stavební dokumentace a další. Starosta Bc. Vondra také nabídl panu Zajacovi účast ve výběrové komisi. Zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová na závěr diskuse zmínila změnu zákona pro tendry, finanční rozpočet a časový horizont realizace projektu. Po ukončení diskuse starosta Bc. Vondra vyzval členy zastupitelstva ke hlasování.          

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

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.1 /ZMČ/2014

I.	s c h v a l u j e
	
1.	realizaci projektu „Vizírská ulice - úprava veřejného prostranství a parkovacích ploch na sídlišti Lehovec“ a s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na podporu projektu regenerace panelového sídliště  
 
2.	podání  žádosti o svěření pozemků parc. č. 2480/7, 2648, 2649/1, 2649/2                   a 2665/3 vše v k. ú. Hloubětín, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

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

1.	zajistit odeslání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na podporu projektu regenerace panelového sídliště „Vizírská ulice - úprava veřejného prostranství a parkovacích ploch na sídlišti Lehovec“                                                                      T: 17. 2. 2014

	2.	zajistit podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 2480/7, 2648, 2649/1, 2649/2                   a 2665/3 vše v k. ú. Hloubětín, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14                                                                       T: 28. 2. 2014

3. Návrh k podání žádosti o svěření pozemků parc.č. 221/2 a parc.č. 221/504 v k.ú. Černý     Most   z vlastnictví  hl.m.Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém materiálu. 

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

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.2 /ZMČ/2014

I.	s c h v a l u j e
	
podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 221/2 a parc. č. 221/504 v k. ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14  

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

zajistit podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 221/2 a parc. č. 221/504 v k. ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14  
            T: 28. 2. 2014

4. Návrh k podání žádosti o svěření bloku bytových domů včetně zastavěných pozemků     v k.ú. Černý Most mezi ulicemi Bobkova, Bryksova a Maňákova
Materiál uvedl  zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák  V diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém materiálu. 

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

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.3 /ZMČ/2014

I.	s c h v a l u j e
	
nabytí bytových domů č. p. 750, 751, 752, 756, 757, 758 a 759  a zastavěných pozemků parc. č. 232/655, 232/656, 232/657, 232/658, 232/702, 232/704, 232/705, 232/706, 232/707 a 232/708, k. ú. Černý Most do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14  

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

zajistit odeslání žádosti o svěření bytových domů č. p. 750, 751, 752, 756, 757, 758             a 759 a zastavěných pozemků parc. č. 232/655, 232/656, 232/657, 232/658, 232/702, 232/704, 232/705, 232/706, 232/707 a 232/708, k. ú. Černý Most, odboru evidence, správy a využití majetku MHMP                                                                  T: 15. 2. 2014

5. Návrh k podání žádosti MHMP SVM o svěření pozemků ve vnitroblocích mezi ulicemi     Bobkova, Bryksova a Mansfeldova v k.ú. Černý Most
Materiál uvedla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová spolu se zástupcem starosty Ing.Vodákem. 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.4 /ZMČ/2014

I.	s c h v a l u j e
	
1.	nabytí pozemků ve vnitroblocích mezi ulicemi Bobkova, Bryksova a Mansfeldova v k. ú. Černý Most (příloha č. 3) do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14  
 
2.	provedení všech nezbytných úkonů vedoucích k podání projektové žádosti    zaměřené na revitalizaci vnitrobloků v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, prioritní osa 2 - Životní prostředí, oblast podpory 2.1 – Revitalizace a ochrana prostředí   






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

1.	zajistit odeslání žádosti o svěření pozemků ve vnitroblocích mezi ulicemi Bobkova, Bryksova a Mansfeldova v k. ú. Černý Most podle přílohy č. 3 odboru evidence, správy a využití majetku MHMP                                                            T: 15. 2. 2014

	2.	zajistit provedení všech nezbytných úkonů vedoucích k podání projektové žádosti    zaměřené na revitalizaci vnitrobloků v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, prioritní osa 2 - Životní prostředí, oblast podpory 2.1 – Revitalizace a ochrana prostředí                                                             T: 31. 3. 2014

6. Návrh – Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2014
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi poté vystoupil člen zastupitelstva pan Zajac, který vznesl dotazy k  uvedeným údajům v jednotlivých kapitolách: - znění nové smlouvy ohledně svozu odpadu, nezařazené prostředky na studie, podpora podnikání na městské části Praha 14, nespecifikované rezervy (navýšení rezerv) outsourcing v IT, rezerva výdajů OSMI, projektová dokumentace na objekt v Bojčenkově ulici, klimatizace ÚMČ Praha 14 a další. Na tyto dotazy následně reagovala zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová, Ing. Mezenská, starosta Bc. Vondra a zástupce starosty Mgr. Kuda – byla vysvětlena úspora za velkoobjemové kontejnery, přislíbeno zaslání nové smlouvy, předneseny informace týkající se projektu SMART, koofinancování projektů, vysvětlena spolupráce s externími pracovníky, projekty oprav na ZŠ, vysvětlení ohledně finančních rezerv na projekty, projekt objektu Bojčenkova a Prelátská, zpracování modelu týkajícího se instalace klimatizace v budovách úřadu , informování o údržbě IT sítě a další. 
 Ing. Bažilová (SMP- 14, a.s.) následně doplnila informace ohledně privatizace, která proběhla na městské části Praha 14 – termíny zápisu  do katastru, finanční prostředky vynakládané na drobné opravy, převod bytových jednotek. Člen zastupitelstva MVDr. Pangrác dále vznesl dotaz k financování rekonstrukce Vetiškova náměstí v Hloubětíně. Tento dotaz zodpověděl starosta Bc. Vondra – náměstí v majetku hl.m.Prahy , čeká se na uvolnění finančních prostředků ze strany TSK. 
Člen zastupitelstva pan Kutmon poté poukázal na dobré  šetření v rámci drobných úspor, ale vzhledem k tomu, že je doposud obsazen post uvolněné  předsedkyně VV MA 21, který on a klub ODS považuje za nadbytečný, nepodpoří  schválení rozpočtu.   

 Člen zastupitelstva Mgr. Tománek vznesl dotazy týkající se stavu volných finančních prostředků a k výsledkům elektronické dražby bytů. Oba dotazy následně zodpověděla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová, která přislíbila zaslání detailnějšího rozpisu finančních prostředků.         
     Následně byla rozprava o rozpočtu ukončena vzhledem k tomu, že v 17.00 je dán prostor na dotazy občanů.

pan Kořínek, pan Drahota – ve svém příspěvku poukázali na masivní vykácení lesního porostu v ulici Jamská, upozornili na předimenzovanost navrhovaného dětského hřiště a jeho umístění na bývalé skládce. Petici věnovanou tomuto problému předloží do podatelny. Na tento podnět reagoval starosta Bc. Vondra spolu s Ing. Joudovou (OVD) a Ing. Šustrem (ODOP)  - probíhá šetření  se spol. EKOSPOL, které zahájila inspekce ŽP. Vybudování hřiště je dlouhodobým požadavkem občanů v této lokalitě a občané se mohou vyjádřit v rámci stavebního řízení. Veškerá povolení stavebník obdržel, protože jinak by stavbu nezahájil. V současné době se čeká na rozhodnutí inspekce i na možnou změnu předloženou ze strany MHMP. Členka zastupitelstva paní Tománková dále poukázala na nově předložený záměr dětského hřiště a možnost projednání s občany- veřejné projednání proběhlo a nový záměr na realizaci hřiště byl k dispozici.    

pan Jirman, pan Vyhnalík  a další občané – vznesli připomínky k projektu výstavby bytových domů společnosti CANABA ( neúčast zástupců radnice při jednání, dopravní situace a její řešení, parkování v této lokalitě, finanční dar, dopravní obslužnost, změny v územním plánu). Na tyto připomínky následně reagoval starosta Bc. Vondra – omluvil se za neúčast při jednání, vysvětlil, že MČ Praha 14 je pouze jedním z účastníků stavebního řízení, dále poukázal na vyjádření URMu (Útvar rozvoje hl.m.Prahy), požadavek MČ Praha 14 na navýšení parkovacích míst v této lokalitě a využití finančního daru (vzhledem k tomu, že komunikace jsou majetkem hl.m.Prahy bude finanční dar využit na zhodnocení vlastního  majetku obce tzn. využití pro školy, školky). Dále poukázal na to, že pozemek určený k výstavbě je pozemkem v soukromém vlastnictví a vysvětlil postoj MČ Praha 14 ke změně územního plánu. V současné době  MHMP  potvrdil návrh na úpravu koeficientu a MČ bude hledat nejvhodnější řešení pro všechny zúčastněné strany a dále způsob, aby developer zapracoval vznesené připomínky. Na dotaz ohledně přístupu k horkovodu, který je veden na hranici stavby domů a dopravní obslužnost, reagoval starosta Bc.Vondra tím, že vysvětlil  majetkové poměry – řešit tyto problémy by měl správce sítě, MHMP a společnost ROPID. Na závěr celé diskuse k tomuto tématu starosta Bc. Vondra přislíbil svolat užší jednání s předsedy SVJ a zástupci dotčených domů a dále veřejné projednání s občany. Tato jednání by měla proběhnout do konce měsíce února, kdy by měly být k dispozici další podklady ohledně plánované výstavby a o výsledku jednání bude informováno zastupitelstvo.         

Členka zastupitelstva paní Tománková poté přednesla návrh usnesení, který by pověřoval starostu k vedení jednání se spol. CANABA  v daných bodech (regulace zástavby, alternativní dopravní řešení a další).

Starosta Bc. Vondra dal o tomto návrhu usnesení následně hlasovat: 

Hlasování:  
pro:                    12
proti:                   3 
zdržel se:             14
nepřítomen:        2

Tento návrh nebyl přijat. 

paní Bláhová – poukázala na situaci v okolí objektu Plechárna – hluk, nepřizpůsobivá mládež na autobusové zastávce, ničení okolí a nepořádek. Starosta Bc. Vondra informoval na základě této stížnosti o zvýšení činnosti MP v této oblasti a o návrhu na omezení provozní doby.Dále by měl být objekt zateplen a provedena výměna oken, čímž by se měla snížit hlučnost.  

Po vystoupení výše uvedených občanů pokračovala diskuse k předloženému návrhu rozpočtu.
Členka zastupitelstva PhDr. Nováková vznesla dotaz týkající se personalisty příspěvkové organizace Praha 14 kulturní. Tento dotaz bude zodpovězen ředitelem této příspěvkové organizace Mgr. Kašparem. Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro:                    21
proti:                   0 
zdržel se:             8
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.5 /ZMČ/2014



I.	s c h v a l u j e
	
	1.	návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2014

	objem příjmů                                                                       	 241.476,00 	tis. 	Kč
  	objem výdajů                                                                       	 303.437,20 	tis. 	Kč
  	běžné výdaje                                                                               212.772,20 	tis. 	Kč
  	kapitálové výdaje                                                                          90.665,00 	tis. 	Kč
     	financování                                                                                   	61.961,20 	tis. 	Kč

	2.	návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2014  dle přílohy č. 2
	3.	limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 56.700 tis. Kč

	4.	rozpočtový výhled do roku 2019 dle přílohy č. 3

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 2014
 
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  

7. Návrh ke Komunitnímu plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2014 – 2015
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:                    21
proti:                   0 
zdržel se:             8
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.6 /ZMČ/2014

I.	b e r e  n a  v ě d o m í
	
Plán zlepšování pro rok 2014 dle přílohy č. 1 a Vyhodnocení Komunitního plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2012 - 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.	s c h v a l u j e  

Komunitní plán Zdravé MČ Praha 14 na období 2014 - 2015 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení




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

1.	zajistit realizaci opatření a aktivit uvedených v Komunitním plánu Zdravé MČ  Praha 14 na období 2014 – 2015	                                                      T: 31. 12. 2015

	zajistit zpracování Komunitního plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2016 – 2017

                                                                                                                                                       T: 31. 12. 2015

3.	zajistit vyhodnocení a aktualizaci Komunitního plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2014 – 2015                                                                              T: 31. 12. 2014


7A. Návrh k aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb na území MČ Praha 14 na        období 2014 -2016
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:                    21
proti:                   0 
zdržel se:             8
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.7 /ZMČ/2014

I.	b e r e  n a  v ě d o m í
	
doporučení vyplývající z usnesení Rady č. 27/RMČ/2014 ze dne 13. 1. 2014                   (příloha č. 1)

II.	s c h v a l u j e  

aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb na území městské části Praha 14                na období 2014 – 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

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

1.	realizovat jednotlivé aktivity podle schváleného Komunitního plánu sociálních služeb na území MČ Praha 14 na období 2014 - 2016 podle bodu II. tohoto usnesení	  								        T: 31. 12. 2016

2.	informovat hl. m. Prahu o přijetí tohoto usnesení                                   T: 28. 2. 2014

8. Návrh – Informace o implementaci Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti  a     o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2013
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva MVDr. Pangrác, který se vyjádřil k architektonické soutěži týkající se objektu KC Hloubětínská 55. Tento podnět podpořila i členka Zastupitelstva Mgr. Žáková, která poukázala na chybějící informace o projektu, použité finanční náklady za původní návrh a dále navrhla svou účast při jednání o projektu. Na tyto podněty reagoval následně starosta Bc. Vondra, který informoval členy zastupitelstva o vzniklém a radou přijatém Memorandu s Městskou knihovnou, dále poukázal na finanční náročnost tohoto projektu a zodpověděl konkrétní dotazy ohledně zřízení svatební síně a multifunkčního sálu ( svatební síň není v navrhovaném projektu a multifunkční sál měl být zřízen v hotelu Alex, ale od tohoto projektu bylo bohužel ustoupeno, tudíž v KC Hloubětzínská by měl vzniknout pouze sál  s kapacitou 60- 80 míst). V diskusi již dále nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro:                    20
proti:                   0 
zdržel se:             9
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.8 /ZMČ/2014

I.	b e r e  n a  v ě d o m í
	
1.	Zprávu o implementaci Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti v roce 2013, která je přílohou č. 1
  
2.	Zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2013, která je přílohou č. 2

3.	sloučení Zprávy o implementaci Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti se Zprávou o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 počínaje rokem 2014

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

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 Zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj za rok 2014                                                  T: každoročně do 31. 12.

9. Návrh ke stanovení paušální částky na náhradu výdělku neuvolněným členům     Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním nebo v jiném      obdobném poměru pro rok  2014
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:             3
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.9 /ZMČ/2014

I.	s t a n o v u j e
	
výši paušální částky na náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou                    v pracovním nebo jiném obdobném poměru pro rok 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  


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

zabezpečit vyplácení paušální částky na náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru                                                                                                 T: ihned

10. Návrh k poskytnutí finančního daru členům Zastupitelstva městské části Praha 14 na       základě vyhodnocení aktivity při plnění úkolů pro městskou část Praha 14, dle čl.7      „Zásad  pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14,       členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům 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:                    27
proti:                   0 
zdržel se:             2
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.10 /ZMČ/2014

I.	s c h v a l u j e 
	
poskytnutí finančního daru členům Zastupitelstva městské části Praha 14 na základě vyhodnocení aktivity při plnění úkolů pro městskou část Praha 14, dle čl. 7 „Zásad“  dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

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

zajistit vyplacení finančního daru členům Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1                                                                                                    T: 28. 2. 2014

11. Návrh na pověření členky Zastupitelstva městské části Praha 14 podepisováním       doložek na  listinách městské části Praha 14, které osvědčují právní úkony vyplývající       z ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, ve znění pozdějších       předpisů 
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:                    28
proti:                   0 
zdržel se:             1
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.11 /ZMČ/2014


I.	p o v ě ř u j e
	
členku Zastupitelstva městské části Praha 14 PhDr. Evu Novákovou podepisováním doložek na listinách městské části Praha 14, které osvědčují právní úkony vyplývající           z ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů
 
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

realizovat výše uvedené rozhodnutí                                                                      T: ihned

12. Návrh k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce poskytování dalších odměn       neuvolněným členům 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:                    27
proti:                   0 
zdržel se:             2
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.12 /ZMČ/2014

I.	s c h v a l u j e
	
měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14  s účinností od 1. 1. 2014 dle přílohy č. 1

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

zajistit realizaci tohoto usnesení s platností od 1. 1. 2014 

13. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a Místní Agendu 21 za II. pololetí       2013
V rámci projednávání tohoto bodu navrhl člen zastupitelstva pan Kutmon za klub ODS doplnění programu zasedání zastupitelstva – zrušení postu uvolněné předsedkyně VV MA 21 ke dni 1. 2. 2014. O  tomto návrhu na zařazení dal poté starosta Bc. Vondra hlasovat:  

Hlasování:  
pro:                    11
proti:                   7 
zdržel se:             11
nepřítomen:        2

Tento návrh nebyl přijat. 





14. Návrhy, připomínky, interpelace

Ing. Mgr. Lucie Svobodová – pozvala členy zastupitelstva na sdružené jednání komisí, které                                                     se bude konat 3. 2. 2014 v Galerii Prahy 14.

MVDr. Martin Pangrác – písemně předložil interpelaci se 4 požadavky ohledně KC                                                    Hloubětínská 55. 

Soňa Tománková – požádala o zvýšenou pozornost v rámci zimní údržby 

15. Závěr
 
  Ověřovatelé: 

  Jitka Krátká                            ……………………………….
 
  Jan Hron                                 ……………………………….





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

























































































































