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ZÁPIS

z 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 30. 3 . 2010 
od 14.15 hodin v „KD Šimanovská“, čp. 47, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:   29  - dle prezenční listiny

Omluveni: Mgr. Lubomír Bartoš, Dr. Ing. Otakar Horký, MBA
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé:  PhDr. Eva Nováková, František Křížek 

Zapisovatelka: Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Ing. Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod 15. 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 Ing. Froněk  oznámil členům zastupitelstva, že zápis z 15. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty.

Poté starosta  Ing. Froněk požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

Navrženi byli: PhDr. Eva Nováková, František Křížek

Hlasování :

pro:             28
proti:           0 
zdržel se:     0

Ověřovatelé zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.
Starosta Ing. Froněk  následně přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva.  

Návrh  programu:

1. Zahájení a volba návrhového a volebního výboru

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

3A. Návrh k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9

3B. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9, pro funkční období od roku        2010 do roku 2014

4. Návrh na přidělení grantových prostředků MČ Praha 14  v oblasti sportovních, kulturních a     volnočasových aktivit a v oblasti sociální a návazné služby pro zajištění příspěvku na     služby v roce 2010

5. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2009

6A. Návrh – I. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2010

6B. Návrh – V. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2009

7A. Návrh na Postup postoupení pohledávek městské části Praha 14  při pronajímání bytů dle 
       čl. V „Zásad pronajímání bytů městské části Praha 14“ a při pronajímání nebytových        prostor

7B. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 217. 984,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 745 ulice        Maňákova Praha 9 a ve výši 537. 962,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 625 ulice        Kardašovská, Praha 9

8. Návrh k návrhu na podání žádostí a spolufinancování projektů na realizaci energetických      úspor v budovách ZŠ Chvaletická, ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Gen. Janouška v rámci XVI.      výzvy Operačního programu životního prostředí (OPŽP) 

9. Návrh k prodeji pozemků parc.č. 79/1, 79/4,80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k.ú. Kyje, při     ulici Broumarská 

10. Návrh k prodeji spoluvlastnického podílu ve výši 7406/805207 na pozemcích parc.č.       2685, 2686, 2687 a  2688, pod budovou č.p. 919-922, v k.ú. Hloubětín, Ing. Jiřímu       Patrákovi, Mgr. Jiřímu Patrákovi a Lence Patrákové, majitelům bytové jednotky č. 920/59

11. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemků parc.č. 122 a parc.č. 2817,        v k.ú. Kyje, panu Miroslavu Holičkovi, bytem Vrchlabská 25/7, Praha 9

12. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 56/1 v k.ú. Hloubětín 

13. Návrh k žádosti o vyjádření k navrhovanému odnětí zemědělských pozemků zabíraných       stavbou č. 0212 komunikace Lipnická - Ocelkova

14. Návrh k uzavření darovací smlouvy na budovu řadové garáže na pronajatém pozemku       parc.č. 2626/22 v k.ú. Kyje 

15. Návrhy, připomínky, interpelace

16. Závěr

Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2009

Následně Ing. Jiří Feřtek vznesl návrh, aby do programu zasedání zastupitelstva byl zařazen materiál – Informace pro Zastupitelstvo městské části Praha 14 – Rekonstrukce KD Kyje – bod 6C.

Dále vystoupila předsedkyně FV paní Eva Dokonalová, která členy zastupitelstva informovala o zpracovávání výhledového materiálu ohledně hospodaření příspěvkové organizace KVIZ Praha 14. 


Poté dal starosta Ing. Froněk hlasovat o protinávrhu Ing. Feřteka.
Hlasování o protinávrhu Ing. Feřteka.

pro:            18
proti:          3 
zdržel se:    7       Tento návrh byl přijat.

Dále dal starosta městské části Praha 14 Ing. Froněk hlasovat o celém programu zasedání včetně  doplněného bodu 6C. 

Hlasování: 

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

Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byl schválen.

1. Volba návrhového a volebního výboru
Starosta Ing. Miroslav Froněk  vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhového a volebního výboru. Tajemnicí návrhového a volebního výboru navrhl paní Mgr. Evu Štětinovou, vedoucí Kanceláře starosty.

Navrženi byli:   Lubomír Vůjtěch, Ing. Ilona Picková, Antonín Vacek 

Hlasování: 

pro:              26
proti:            0 
zdržel se:     2

Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni.

Starosta Ing. Froněk  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 Antonín Vacek.   

2. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 1/ZMČ/2009

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

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

3A. Návrh k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9
Materiál uvedl starosta Ing. Miroslav Froněk a dále navrhl, aby tento materiál byl sloučen s materiálem uvedeným pod bodem č. 3B, v němž bude  provedena pouze úprava přílohy.   

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 2/ZMČ/2009

I.	z v o l i l o

           přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 na funkční období od roku 2010 do roku 2014    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: 6. 4. 2010

3B. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9, pro funkční období od        roku  2010 do roku 2014
Viz bod č. 3A

4. Návrh na přidělení grantových prostředků MČ Praha 14  v oblasti sportovních,     kulturních a volnočasových aktivit a v oblasti sociální a návazné služby pro zajištění     příspěvku na  služby v roce 2010
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. A dále navrhl drobnou úpravu ve znění usnesení, s níž členové zastupitelstva souhlasili. Protože v následné diskusi k tomuto materiálu nikdo nevystoupil, dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:               23      
proti:             0 
zdržel se:        5      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 3/ZMČ/2009

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

1.	přidělení grantových prostředků podle přílohy č. 1.1. v podoblasti kultury a volného času a podle přílohy č. 1.2. v podoblasti sportu a tělovýchovy v roce 2010

	2.	přidělení grantových prostředků v oblasti sociální a návazné služby podle přílohy     č. 2  a  č. 4 v roce 2010  


II.	s c h v a l u j e

	1.	přidělení grantových prostředků projektům podle přílohy č. 1.1. pořadového čísla 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14 a 27 v podoblasti kultury a volného času

	2.	přidělení grantových prostředků pro zajištění příspěvku na služby podle přílohy         č. 3

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

1.	informovat žadatele o přidělení grantu  podle přílohy č. 1.1. pořadového čísla 3, 4,  9, 11, 12, 13, 14 a 27 v podoblasti kultury a volného času
T: 10. 4. 2010
	2.	informovat žadatele o přidělení grantových prostředků pro zajištění příspěvku na služby podle přílohy č. 3
T: 20. 4. 2010
	3.	podepsat darovací smlouvy ve smyslu bodu II. 1. a II. 2. tohoto usnesení
T: 30. 4. 2010

5. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2009
Materiál uvedl starosta městské  části Praha 14 Ing. Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 4/ZMČ/2009

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

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

II.	s c h v a l u j e

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

6A. Návrh – I. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2010
Materiál uvedl společně s bodem č. 6B zástupce starosty Mgr. Daniel Rovan. Vzhledem k tomu, že v následné diskusi nikdo ze členů zastupitelstva nevystoupil, dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předložených návrzích usnesení – nejdříve k bodu č. 6B a posléze k bodu
č. 6A.  

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 6/ZMČ/2009

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

	1., 2., 3. a 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010

6B. Návrh – V. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2009
Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 5/ZMČ/2009

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

	21., 22. a 23.  rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009

6C. Informace pro Zastupitelstvo městské části Praha 14 – Rekonstrukce KD Kyje –
Materiál uvedl za občany OS KOK člen zastupitelstva Ing. Jiří Feřtek spolu s návrhem usnesení. K tomuto materiálu následně proběhla obsáhlá diskuse, ve které vystoupili:
Pan Vondra, pan Mašek – přednesli svá stanoviska ohledně rekonstrukce KD Kyje 

Na základě přednesených stanovisek reagoval člen zastupitelstva pan Jiří Šebek, který zmínil výstavbu parkoviště v ulici Lednická, která by měla vyřešit do budoucna problém s parkováním v okolí KD Šimanovská a dále zástupce starosty pan Bohumil Sobotka, který ve svém příspěvku výše zmíněným zástupcům OS KOK opětovně vysvětlil přehled nákladů, které byly zahrnuty do rozpočtu městské části Praha 14 a finanční prostředky poskytnuté hl.m.Prahou, dále vysvětlil navýšení nákladů vzhledem k uhrazení víceprací spojených s problémy, které vyvolala vlastní stavba – pronikání spodní vody, revitalizace okolí, zabetonování svodů dešťové vody atd.. Dále vysvětlil činnost strážníka MP na služebně poskytnuté v KD Šimanovská; k této činnosti se posléze vyjádřila na závěr zasedání zastupitelstva také předsedkyně  komise bezpečnostní a protidrogové PaedDr. Kohoutová.
Na  závěr zástupce starosty pan Bohumil Sobotka podal vysvětlení k výši finanční částky za pronájem komerčních prostor, vzhledem k zahajovacímu provozu a zatraktivnění KD Šimanovská.  

Poté dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení – bod 2 a 3 - přehled činnosti KVIZ Praha 14 vč.
nákladů a příjmů za 1. pololetí 2010  a plán na  2. pololetí 2010 + zpráva o řešení dopravní
obslužnosti KD Kyje vč. vybudování parkoviště v ul. Lednická

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

Hlasování o předloženém návrhu usnesení – bod č. 1 - výpočet ekonomické návratnosti
investice a pronájmu komerčních prostor (ubytovna, restaurace)



pro:               16      
proti:             3 
zdržel se:       9       
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 7/ZMČ/2009

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

	předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14

	1.	výpočet ekonomické návratnosti investice a pronájmu komerčních prostor (ubytovna, restaurace)
	
	2.	přehled činnosti KVIZ Praha 14 vč. nákladů a příjmů za 1. pololetí 2010 a plán na  2. pololetí 2010

	3.	zprávu o řešení dopravní obslužnosti KD Kyje vč. vybudování parkoviště v ul. Lednická
        T: 3 týdny před příštím zasedáním zastupitelstva

7A. Návrh na Postup postoupení pohledávek městské části Praha 14  při pronajímání        bytů dle čl. V „Zásad pronajímání bytů městské části Praha 14“ a při pronajímání        nebytových  prostor
Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Daniel Rovan. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 8/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

postup postoupení pohledávek městské části Praha 14 při pronajímání bytů dle čl. V  „Zásad pronajímání bytů městské části Praha 14“ a postup postoupení pohledávek městské části Praha 14 při pronajímání nebytových prostor dle přílohy č. 1 tohoto usnesení                                                                                                                 T: ihned

7B. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 217. 984,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 745        ulice Maňákova Praha 9 a ve výši 537. 962,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 625 ulice        Kardašovská, Praha 9
Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Daniel Rovan. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:



pro:                26     
proti:              0 
zdržel se:        2      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 9/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

postoupení pohledávky ve výši 217.984 Kč váznoucí na bytě v č. p. 745 ulice Maňákova, Praha 9 a ve výši 537.962 Kč váznoucí na bytě v č. p. 625 ulice Kardašovská, Praha 9 
                        T: průběžně

8. Návrh k návrhu na podání žádostí a spolufinancování projektů na realizaci     energetických úspor v budovách ZŠ Chvaletická, ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Gen.     Janouška v rámci XVI.  výzvy Operačního programu životního prostředí (OPŽP) 
Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Daniel Rovan. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Miroslav Dvořák, který vznesl dotaz na získání konkrétního zajištění vlastních finančních zdrojů. Dále vystoupil Ing. Jiří Feřtek, který přednesl návrh, aby  byl pozastaven projekt KC Hloubětínská, vzhledem k prioritě investic do budov ZŠ a dále přednesl návrh, aby schválení investice do KC Hloubětínská bylo projednáno až bude známo, kolik bude stát spoluúčast na energetických úsporách do ZŠ městskou část Praha 14. S tímto návrhem vyslovila svůj souhlas i Ing. Ilona Picková, která dále vznesla dotaz ohledně možnosti výše poskytnutých finančních prostředků od hl.m.Prahy. Dále vystoupila předsedkyně FV paní Dokonalová, která ve svém příspěvku zmínila výši revolvingových účtů, finanční rezervy městské části Praha 14, investice do KD Šimanovská a podpořila výstavbu KC Hloubětínská. Na závěr diskuse vystoupil zástupce starosty Mgr. Daniel Rovan, který podal vysvětlující informace k výši vlastních zdrojů městské části, dále zmínil průběh realizace financování KC Hloubětínská ( tato akce by neprobíhala v 1 rozpočtovém roce, ale v rámci střednědobého výhledu). Dále informoval, že v květnu bude zpracován aktualizovaný střednědobý výhled a dle podnětu PaedDr.Kohoutové vznesl návrh, aby v usnesení bylo konstatováno, že realizace energetických úspor na budovách ZŠ je pro městskou část prioritní záležitostí. 

Následně dal starosta Ing. Froněk hlasovat o protinávrhu Ing. Feřteka – pozastavit projekt KC Hloubětínská

Hlasování:

pro:                3     
proti:              13 
zdržel se:        12      
Tento návrh nebyl přijat   

Hlasování o původním návrhu usnesení spolu s doplněním Mgr. Rovana 

Hlasování:

pro:                23     
proti:              0 
zdržel se:        5      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 10/ZMČ/2009



I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

předloženou informaci o postupu ke zpracování žádostí o dotaci a technické asistenci v rámci  XVI. výzvy OPŽP  

II.	s c h v a l u j e

podání žádostí na realizaci energetických úspor v budovách ZŠ Chvaletická, ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Gen. Janouška  v rámci XVI. výzvy OPŽP

III.	s o u h l a s í

se spolufinancováním projektů z rozpočtu městské části Praha 14 v celkové výši             56,3 mil Kč na výše uvedené projekty ZŠ – energetické úspory 

IV.	k o n s t a t u j e,

že akce ZŠ Chvaletická, ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Gen. Janouška jsou prioritními investičními akcemi městské části Praha 14

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

	sdělit usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 poskytovateli žádostí SFŽP  

T: 10. 4. 2010
	2.	v případě získání dotace v rámci OPŽP zajistit potřebné úkony k realizaci navržených opatření na energetické úspory objektů ZŠ                           T: průběžně

9. Návrh k prodeji pozemků parc.č. 79/1, 79/4,80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k.ú. Kyje,     při  ulici Broumarská 
Materiál uvedl  zástupce starosty pan Bohumil Sobotka, který vysvětlil navýšení pozemků (směna pozemků se spol. Coca-Cola) a dále vznesl podnět, aby se městská část zabývala pouze nabídkami v min. výši 100 mil Kč. V diskusi dále vystoupil Ing. Jiří Feřtek a Ing. Ilona Picková, kteří se ve svém příspěvku shodli na zahájení postupu k prodeji těchto pozemků za účasti veřejnosti, která by se vyjádřila k využití těchto pozemků. Ing. Jiří Feřtek poté přednesl návrh unesení a Ing. Ilona Picková dále zmínila nevhodnost doby prodeje. Člen zastupitelstva Miroslav Dvořák podpořil otevřenou diskusi veřejnosti a dále vznesl dotaz k využití fin. prostředků z tohoto prodeje pro městskou část vzhledem  k již v minulosti zmiňované výstavbě domu seniorů.  Na základě těchto připomínek reagoval zástupce starosty Mgr. Daniel Rovan, který vysvětlil, že možné získané finanční prostředky budou zahrnuty do střednědobého výhledu, aby bylo zřejmé že zastupitelstvo má prodej těchto pozemků plně pod kontrolou. Dále zmínil stav finančních prostředků a přípravu kroků pro střednědobý výhled pro chod městské části Praha 14. Členka rady MUDr. Kateřina Pavlíčková následně vyjádřila svůj souhlas ohledně prodeje zmiňovaných pozemků.Člen zastupitelstva pan Jiří Šebek poté navrhl, aby pozemky byly rozděleny na severní a jižní část s možností v jižní části pozemků zvětšit plochu pro sportoviště. PaedDr. Vladimíra Kohoutová vyslovila svůj souhlas s prodejem pozemků i vzhledem k tomu, že městská část Praha 14 nemá v současné době finanční prostředky na zkvalitnění této oblasti a dále navrhla, aby  do usnesení byly zapracovány připomínky vznesené na základě možné diskuse s občany. Starosta Ing. Miroslav  Froněk s paní Evou Dokonalou dále reagovali na  připomínky zástupce OS KOK pana Vondry, ohledně jeho návrhu na dlouhodobý pronájem těchto pozemků. Ing. Ilona Picková následně připomněla, že pozemky se nachází v oblasti začleněné do parku Černý Most, 
tudíž oblast klidu.  Starosta Ing. Miroslav Froněk  vzápětí připomněl, že se nejedná o park Černý Most, ale tyto pozemky jsou zahrnuty do parku na území Kyje, Hostavice a Dolní Počernice. Dále zástupce starosty Mgr. Rovan vyjádřil svůj názor na příspěvek zástupce OS KOK – finanční náročnost alternativ a vznesených protinávrhů. Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka na závěr diskuse připomenul členům zastupitelstva, že v minulosti se členové zastupitelstva na prodeji těchto pozemků již shodli, prodej pozemků však nebyl uskutečněn z důvodu  neschválení investora. 

Hlasování o protinávrhu PaedDr.Kohoutové – využití pozemků na základě připomínek občanů
Hlasování:

pro:                8      
proti:              5 
zdržel se:       16       
Tento návrh nebyl přijat   

Hlasování o protinávrhu Ing. Jiřího Feřteka – zmapovat potřeby občanů městské části Praha 14 pro využití pozemků a předložit k veřejnému projednání

pro:                4      
proti:              2 
zdržel se:      23       
Tento návrh nebyl přijat   

Hlasování o původně předloženém návrhu 

pro:               17      
proti:             5 
zdržel se:       7       
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 11/ZMČ/2009

I.	s o u h l a s í

           se záměrem prodeje pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2,     o celkové výměře 52 631 m2, k. ú. Kyje, při ulici Broumarská

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

zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, o celkové výměře 52 631 m2, k. ú. Kyje, při ulici Broumarská
         T: 20. 4. 2010

10. Návrh k prodeji spoluvlastnického podílu ve výši 7406/805207 na pozemcích parc.č.       2685, 2686, 2687 a  2688, pod budovou č.p. 919-922, v k.ú. Hloubětín, Ing. Jiřímu       Patrákovi, Mgr. Jiřímu Patrákovi a Lence Patrákové, majitelům bytové jednotky
      č.  920/59
Materiál uvedl zástupce starosty  pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                29     
proti:              0 
zdržel se:        0       
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 12/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e

          prodej spoluvlastnického podílu ve výši 7406/805207 na pozemcích parc. č. 2685, 2686,    2687 a 2688, pod budovou č. p. 919-922, v k. ú. Hloubětín, Ing. Jiřímu Patrákovi,        Mgr. Jiřímu Patrákovi a Lence Patrákové, majitelům bytové jednotky č. 920/59 za    celkovou cenu 4 066 Kč

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

zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 7406/805207 na pozemcích parc. č. 2685, 2686, 2687 a 2688, pod budovou č. p. 919-922, v k. ú. Hloubětín                                                                                                      T: 15. 5. 2010

11. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemků parc.č. 122 a parc.č. 2817,       v k.ú. Kyje, panu Miroslavu Holičkovi, bytem Vrchlabská 25/7, Praha 9
Materiál uvedl zástupce starosty  pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:               26      
proti:             0 
zdržel se:       3      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 13/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e

           uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemků parc. č. 122 a parc. č. 2817, k. ú. Kyje,     o celkové výměře cca 260 m2, Miroslavu Holičkovi, bytem Vrchlabská 25/7, Praha 9,      za  cenu 480 Kč/m2

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

zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemků parc. č. 122 a parc. č. 2817,          k. ú. Kyje, Miroslavu Holičkovi
          T: 31. 5. 2010

12. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 56/1 v k.ú.       Hloubětín 
Materiál uvedl  zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. Vzhledem k tomu, že  v následující diskusi nikdo nevystoupil, dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                26     
proti:              0 
zdržel se:        2       
Tento návrh byl přijat   

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

I.	s c h v a l u j e

           uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 56/1 o výměře 41 m2 
    v k. ú. Hloubětín mezi městskou částí Praha 14 a Ing. Štěpánem Tesařem, bytem      Slezská 69, Praha 3 a panem Janem Hofmanem, bytem Záhřebská 11, Brno 16 za kupní     cenu ve výši 2 350 Kč/m2

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

zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 56/1 
v k. ú. Hloubětín s Ing. Štěpánem Tesařem a panem Janem Hofmanem
          T: 31. 5. 2010

13. Návrh k žádosti o vyjádření k navrhovanému odnětí zemědělských pozemků       zabíraných  stavbou č. 0212 komunikace Lipnická - Ocelkova
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. Ani k tomuto materiálu v diskusi nikdo nevystoupil.   

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 15/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e

           odejmutí pozemků (příloha č. 5) v trvalém záboru stavbou č. 0212 komunikace Lipnická     - Ocelkova ze svěřené správy městské části Praha 14

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

informovat společnost VIS, a. s., se sídlem Bezová 1658/1, Praha 4
                      T: 15. 4. 2010

14. Návrh k uzavření darovací smlouvy na budovu řadové garáže na pronajatém       pozemku   parc.č. 2626/22 v k.ú. Kyje 
Materiál uvedl  zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi opět nikdo nevystoupil. 



Hlasování:


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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 16/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e

           uzavření darovací smlouvy na budovu řadové garáže na pozemku 
    parc. č. 2626/22 v k. ú. Kyje dle přílohy k usnesení - pouze v tiskové podobě

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

zajistit uzavření darovací smlouvy řadové garáže na pronajatém pozemku parc.              č. 2626/22 v k. ú. Kyje                                                                                 T: 23. 4. 2010

Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2009
V diskusi k tomuto materiálu nikdo nevystoupil. 


15.   Návrhy, připomínky, interpelace


Miroslav Dvořák – zmínil špatnou informovanost občanů ohledně demolice budov č.p.55                                    Hloubětínská. Na toto reagovala zástupkyně starosty Mgr. Jitka Žáková,                                    která připomněla článek v Listech Prahy14 ohledně demolice i budoucí                                    výstavby.


Ing. Ilona Picková – informovala o nepořádku po zimním období v ulici Bobkova, dále o                                      poškozené skruži na pěší zóně ulic Maňákova x Kučerova 
                                 -  vznesla dotaz ohledně změn ve vedení příspěvkové organizace KVIZ                                      Praha 14


Eva Dokonalová - jako předsedkyně FV informovala členy zastupitelstva o kontrole                                     provedené v příspěvkové organizaci (nevedení knihy jízd, porušení                                     zákona o dani z příjmů, neuvedení počtu najetých km atd.) a dále                                     informovala o činnosti FV, sestavování rozpočtu na rok 2010 – na                                     základě tohoto doporučila Radě městské části odsouhlasit částku 7 mil.                                     Kč pro příspěvkovou organizaci KVIZ Praha 14  



Ing. Luděk Lisý - informoval členy zastupitelstva o celkové organizaci týkající se voleb do                                 Poslanecké sněmovny 






16. Závěr
 
Ověřovatelé: 

PhDr. Eva Nováková                      ……………………………….

  František Křížek                            ……………………………….


































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


















































































































