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ZÁPIS

z 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 22. 6. 2010 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:   27  - dle prezenční listiny

Omluveni: Miroslav Dvořák; Dr. Ing. Otakar Horký, MBA; MUDr. Kateřina Pavlíčková; 
                   Marek Zeman

Neomluveni: 

Ověřovatelé:  František Křížek, Bohumil Sobotka 

Zapisovatelka: Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Ing. Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod 16. 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: František Křížek, Bohumil Sobotka 

Hlasování :

pro:             24
proti:           0 
zdržel se:     1

Ověřovatelé zápisu z 16. 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

Předání ocenění vítězům ankety „Ámos“  základních škol městské části Praha 14 v roce 2010 u příležitosti ukončení školního roku 2009/2010

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

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

4. Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro volební období     2010 - 2014  a počtu volebních obvodů v městské části Praha 14 pro volby do     Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2010

5. Návrh k návrhu na jmenování tajemnice finančního výboru Zastupitelstva městské části     Praha 14

6. Návrh k projektu „MČ Praha 14 – zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění      aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností“ 

7. Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2009

8. Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. čtvrtletí roku 2010

9. II. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2010

10.  Návrh na poskytnutí grantových prostředků v sociální oblasti pro rok 2010 a podpory        základních škol zřízených městskou částí Praha 14

11. Návrh k dodatku k žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce 2010

12. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 198.140,-- Kč váznoucí na bytě v č.p. 670 ulice       Kardašovská Praha 9, ve výši 161. 084,-- Kč váznoucí na bytě v č.p. 684 ulice       Kardašovská Praha  9, ve výši 153. 570 -Kč váznoucí na bytě v č.p. 684 ulice nám. Plk.       Vlčka Praha 9 a ve výši 244.297,-- Kč váznoucí na bytě v č.p. 774 ulice Kardašovská       Praha 9

13. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 115. 803,-- Kč váznoucí na bytě v č.p. 753 ulice       Kardašovská, Praha 9 

14. Návrh na úplatný převod objektů č.p. 993, 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 a pozemků       parc.č. 232/120, 232/119 k.ú. Černý Most do osobního vlastnictví podle zákona 
      č. 72/1994 Sb. 

15. Návrh k odejmutí pozemků parc.č. 566/9 a 566/10, k.ú. Hloubětín ze svěřené správy       nemovitostí MČ Praha 14 

16. Návrh k odejmutí ideální ½ pozemku parc.č. 2575/58, k.ú. Kyje, ze svěřené správy MČ       Praha 14

17. Návrh k prodeji  spoluvlastnického podílu ve výši 7406/805207 na pozemcích parc.č.       2685, 2686, 2687 a 2688, pod budovou č.p. 919-922, k.ú. Hloubětín, Ing. Ivanu Hodkovi a       pí  Nikole Hodkové, majitelům bytové jednotky č. 922/109

18. Návrh k uzavření kupní smlouvy  na prodej pozemku parc.č. 2647/2, k.ú. Kyje společnosti        Pražská plynárenská, a.s. 

19. Návrh k uzavření kupní smlouvy na část pozemků parc.č. 983 a 984, k.ú. Kyje, o výměře
      cca 650 m2 , s Ing. A. Groszekem a Ing. R. Malým 

20. Návrh k uzavření kupní  smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 56/1 v k.ú. Hloubětín       s panem Jaroslavem Kučerou 

21. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 2559, v k.ú. Kyje s panem       Vladimírem Bělou 

22. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 2021 v k.ú. Kyje s panem       Vojtěchem Šebkem 

23. Návrhy, připomínky, interpelace

24. Závěr
									
Informace o 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) 

Informace  - Výroční zpráva obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2009 

Zpráva o činnosti Finančního výboru  Zastupitelstva městské části Praha 14 za období 1. 1. 2009 - 30. 6. 2010

Informace k usnesení č. 7/ZMČ/2010 ze dne 30. 3. 2010 pro jednání Zastupitelstva  městské části Praha 14 dne 22. 6. 2010

Poté dal starosta městské části Praha 14 Ing. Froněk hlasovat o celém programu zasedání 

Hlasování: 

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

Návrh programu 16. 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:   Ing. Ilona Picková, Vojtěch Šebek, Radka Novotná, DiS 

Hlasování: 

pro:              24
proti:            0 
zdržel se:     1

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. 

Předsedkyní  návrhového a volebního výboru byla zvolena Ing. Ilona Picková.  



Po volbě členů do návrhového a volebního výboru starosta Ing. Miroslav Froněk spolu se zástupkyní starosty Mgr. Jitkou Žákovou a pracovnicí OŠ předal ocenění vítězům ankety „Ámos“. 

2. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi vystoupil Ing. Jiří Feřtek a Ing. Ilona Picková, kteří vznesli dotaz k usnesení č. 7 - ekonomická návratnost investice do KD Šimanovská a dotaz k usnesení č. 11 - záměr na prodej pozemků při ulici Broumarská. Dále v diskusi vystoupila paní Eva Dokonalová, která poukázala na usnesení č. 55 -  směna pozemků s TJ Kyje. Tyto dotazy následně zodpověděl starosta Ing. Miroslav Froněk - materiál ohledně ekonomické návratnosti byl předložen tak, aby údaje v něm uvedené byly co nejaktuálnější a pronájem komerčních prostor bude po roce přehodnocen. Ohledně dotazu k prodeji pozemků při ulici Broumarská  starosta Ing. Froněk uvedl, že vzhledem k tomu, že nedorazila ve stanoveném termínu žádná nabídka, byl tento termín posunut o dalších 20 dní.  K dotazu paní Evy Dokonalové starosta Ing. Froněk  podal informace týkající se řešení celé záležitosti s tím, že na příští zasedání zastupitelstva bude předložen návrh vypořádání závazků s TJ Kyje.   

Hlasování:

pro:                23     
proti:              0 
zdržel se:        3      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 17/ZMČ/2010

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

           informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 

3. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9, pro funkční období od roku      2010 do roku 2014
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:                24     
proti:              0 
zdržel se:        2      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 18/ZMČ/2010

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: 29. 6. 2010


4. Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro volební        období  2010 - 2014  a počtu volebních obvodů v městské části Praha 14 pro volby      do Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2010
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 19/ZMČ/2010

I.	s t a n o v u j e

           pro volební období 2010 - 2014 počet členů Zastupitelstva městské části Praha 14 na 31

II.	s c h v a l u j e

vytvořit na území městské části Praha 14 pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2010 jeden volební obvod

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

zajistit informování veřejnosti o stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro volební období 2010 - 2014 a počtu volebních obvodů na městské části Praha 14 pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2010 ve smyslu platných předpisů                                                                                          T: 24. 6. 2010

5. Návrh k návrhu na jmenování tajemnice finančního výboru Zastupitelstva městské     části  Praha 14
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 20/ZMČ/2010

I.	j m e n u j e

          tajemnicí finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 paní Bc. Zuzanu    Zavadilovou



6. Návrh k projektu „MČ Praha 14 – zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro     zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností“ 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk.. V diskusi vystoupil Ing. Jiří Feřtek  a Ing. Ilona Picková, kteří vznesli dotaz ohledně termínu veřejných projednávání (rok 2012) a  dále poukázali na formu dotazníku - formuláře, týkajícího se  fóra  Zdravá městská část.Tyto dotazy následně zodpověděl starosta Ing. Miroslav Froněk -  uvedený rok 2012 je správný, dotazník byl sestaven dle sítě Zdravá městská část, dotazník lze rozšířit a s vybranými problémy či argumenty bude dále pracováno.      

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 21/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e

1.	podání žádosti o podporu projektu „MČ Praha 14 - zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností“ v rámci 4. výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí      

	2.	závazek spolufinancování projektu ve výši minimálně 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu

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

předložit žádost o dotaci v rámci 4. výzvy Revolvingového fondu na Ministerstvo životního prostředí                                                                                        T: 30. 6. 2010

7. Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2009
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Mgr. Daniel Rovan.V diskusi vystoupili:  

-Ing. Jiří Feřtek - kašna Broumarská  nefunkčnost
                         - KC Hloubětínská- vysoká finanční náročnost, návrh na pozastavení projektu
                         - nákup kalendářů
                         - stavební úpravy spol. Braun Avitum v budově polikliniky Gen. Janouška  

- paní Eva Dokonalová -  finanční náročnost KC Hloubětínská 

 - Ing. Ilona Picková - finanční náročnost investičních akcí a úsporná opatření na základních                                     školách 

Tyto dotazy následně zodpověděli starosta Ing. Froněk spolu s místostarostou Mgr. Rovanem: 
vzhledem k poškození kašny došlo k prodlení ohledně jejího spuštění; KC Hloubětínská je zahrnuta do Programu rozvoje městské části Praha 14, který byl tímto zastupitelstvem schválen; odhad finančních prostředků je  dán z původních odhadů a po výběrových řízeních bude možné je lépe specifikovat. Ing. Froněk dále poukázal na dokončení dokumentace, od které se rozvinou další příslušné kroky. Dále informoval o finanční spoluúčasti hl. m. Prahy  ohledně zamýšlených investičních akcí spojených se základními školami. Dále vysvětlil  nákup kalendářů - kalendáře byly zhotovené  z leteckých snímků městské části Praha 14 a dále poskytl informace týkající se společnosti Braun Avitum a jejího působení v poliklinice Gen. Janouška - tato společnost investovala prostředky do stavebních úprav na prostory pro dialýzu.   

Hlasování:

pro:                24     
proti:              0 
zdržel se:        2      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 22/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e

závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2009 s výhradami nedostatků uvedených ve  Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 za rok 2009

	- plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2009

	příjmy                                                                                410.914,91 tis. 	Kč
        	výdaje                                                                                450.563,88 tis. 	Kč   
        	z toho:
        	kapitálové                                                                          150.530,58 tis. 	Kč     
        	běžné                                                                                 300.033,30 tis. 	Kč                                             
        	financování                                                                          39.648,97 tis. 	Kč

	- 	plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2009 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 3.293 tis. Kč

8. Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. čtvrtletí roku 2010
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Mgr. Daniel Rovan. V diskusi vystoupil Ing. Feřtek, který přednesl návrh, aby jednotlivé odbory ÚMČ Praha 14 snížili své náklady o 5-10 % v rámci  sestavování svých rozpočtů na rok 2011. Na tento návrh reagoval místostarosta Mgr. Rovan, který poukázal na paušální nařízení o snížení nákladů, dále poukázal na sestavování rozpočtu jako celku  s tím, že OE se snaží snižovat požadavky jednotlivých odborů a nedoporučil striktní výše uvedený návrh vzhledem k tomu, že rozpočet na příští rok  není ještě sestavován. 

Poté Ing. Jiří Feřetk vznesl návrh na doplnění usnesení o výše zmíněný návrh na snížení nákladů odborů:  

Hlasování:

pro:                5     
proti:              8 
zdržel se:        13      
Tento návrh nebyl přijat   

Hlasování o původním návrhu usnesení: 

pro:                22     
proti:              0 
zdržel se:        4      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 23/ZMČ/2010

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

	1.	plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2010

	příjmy                                                                                85.311,64 tis. 	Kč
        	výdaje                                                                                86.207,95 tis. 	Kč
        	z toho:
        	kapitálové                                                                          13.265,88 tis. 	Kč
        	běžné                                                                                 72.942,07 tis. 	Kč
        	financování                                                                         -  896,31 tis. 	Kč     

	2.	plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2010 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 14.607 tis. Kč

9. II. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2010
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Mgr. Daniel Rovan. V diskusi vystoupila členka zastupitelstva paní Eva Dokonalová, která  poukázala na budoucí náklady na provoz KC Hloubětínská, na finanční výhled do roku 2013 a na nárůst mezd. Na toto reagoval zástupce starosty Mgr. Rovan, který  následně poskytl informace  ohledně rozpočtu. 

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 24/ZMČ/2010

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

	5., 6., 7., 8. a  9.  rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010

10.  Návrh na poskytnutí grantových prostředků v sociální oblasti pro rok 2010 a        podpory základních škol zřízených městskou částí Praha 14
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:                24     
proti:              1 
zdržel se:        1      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 25/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e
	
poskytnutí grantů dle přílohy č. 1     

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

zajistit uzavření smluv mezi městskou částí Praha 14 a žadateli o grant dle přílohy           č. 1 o poskytnutí grantu                                                                                 T: 30. 7. 2010

11. Návrh k dodatku k žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce 2010
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 26/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e
	
1.	podání dodatku k žádosti o dotaci z Programu Podpora terénní práce 2010                                 

	2.	navýšení závazku finanční spoluúčasti ve výši 181.707 Kč z rozpočtu městské části Praha 14

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

zajistit zaslání usnesení Úřadu vlády ČR                                                        T: 2. 7. 2010

12. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 198.140,-- Kč váznoucí na bytě v č.p. 670       ulice Kardašovská Praha 9, ve výši 161. 084,-- Kč váznoucí na bytě v č.p. 684 ulice       Kardašovská Praha  9, ve výši 153. 570 -Kč váznoucí na bytě v č.p. 684 ulice nám.       Plk. Vlčka Praha 9 a ve výši 244.297,-- Kč váznoucí na bytě v č.p. 774 ulice       Kardašovská Praha 9
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka, který zároveň uvedl i materiál č. 13. V diskusi vystoupil Ing. Jiří Feřtek s dotazem ohledně uvedených informací v předložených pohledávkách. Dotaz písemně zodpoví ředitelka SMP -14, a.s. Ing. Bažilová. 

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 27/ZMČ/2010




I.	s c h v a l u j e
	
postoupení  pohledávky ve výši 198.140 Kč váznoucí na bytě v  č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9 ve výši 161.084 Kč váznoucí na bytě v č. p. 684 ulice Kardašovská, Praha 9, ve výši 153.570 Kč váznoucí na bytě v č. p. 684 nám. Plk. Vlčka Praha 9 a ve výši 244.297 Kč váznoucí na bytě  v č. p. 774 ulice Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1  tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě s tím, že pohledávky lze rozdělit podle velikosti obsazovaných,  právně volných bytů v souladu s článkem         V. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14  

13. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 115. 803,-- Kč váznoucí na bytě v č.p. 753       ulice Kardašovská, Praha 9 
Materiál uvedl spolu s výše zmíněným materiálem zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka.

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 28/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e
	
postoupení  pohledávky ve výši 115.803 Kč váznoucí na bytě v č. p. 753 ulice Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1  tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  s tím, že pohledávku lze rozdělit v souladu s článkem V. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14  
  
14. Návrh na úplatný převod objektů č.p. 993, 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 a       pozemků parc.č. 232/120, 232/119 k.ú. Černý Most do osobního vlastnictví podle       zákona č. 72/1994 Sb. 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupili:

- Ing. Ilona Picková - přednesla návrh na odložení materiálu na příští zastupitelstvo, až bude                                    zpracován přehled, jak vypadá bytový fond městské části 
- Jiří Šebek - navrhl zpracovat plán, kolik bytů dále zůstane v majetku městské části
- Ing. Jiří Feřtek - navrhl zpracovat komplexní materiál o bytovém fondu a k tomu  přednesl                                návrh usnesení
- Eva Dokonalová - navrhla zpracovat rekapitulaci, výhledy a výnosy týkající se bytového                                   fondu
- Ing. Miroslav Vysloužil - navrhl do materiálu zapracovat informace o výtěžnosti za nájemné 

 Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka poté informoval členy zastupitelstva o zájmu  veřejnosti ohledně privatizace a o vkládání finančních prostředků do oprav všech stávajících  bytových domů. 
 Poté dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

Hlasování:

pro:                12     
proti:              3 
zdržel se:        11      
Tento návrh nebyl přijat   

15. Návrh k odejmutí pozemků parc.č. 566/9 a 566/10, k.ú. Hloubětín ze svěřené správy       nemovitostí MČ Praha 14 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

pro:                23     
proti:              0 
zdržel se:        3      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 29/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e
	
odejmutí pozemků parc. č. 566/9 a 566/10, k. ú. Hloubětín, ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14  

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

informovat OSM MHMP o rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 14 o schválení  odejmutí pozemků parc. č. 566/9 a 566/10, k. ú. Hloubětín, ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14                                                              T: 15. 7. 2010

16. Návrh k odejmutí ideální ½ pozemku parc.č. 2575/58, k.ú. Kyje, ze svěřené správy       MČ  Praha 14
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. V diskusi opět nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

pro:                22     
proti:              0 
zdržel se:        4      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 30/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e
	
odejmutí ideální 1/2 pozemku parc. č. 2575/58, k. ú. Kyje, ze svěřené správy městské části Praha 14    

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

zajistit prostřednictvím OSM MHMP podání návrhu na odejmutí ideální 1/2 pozemku parc. č. 2575/58, k. ú. Kyje, ze svěřené správy městské části Praha 14       T: 30. 6. 2010

17. Návrh k prodeji  spoluvlastnického podílu ve výši 7406/805207 na pozemcích parc.č.       2685, 2686, 2687 a 2688, pod budovou č.p. 919-922, k.ú. Hloubětín, Ing. Ivanu       Hodkovi a  pí  Nikole Hodkové, majitelům bytové jednotky č. 922/109
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. V diskusi opět nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

pro:                 21    
proti:               0 
zdržel se:         5    
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 31/ZMČ/2010

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. Ivanu Hodkovi               a pí Nikole Hodkové, majitelům bytové jednotky č. 922/109  za celkovou cenu 4 066 Kč 
    
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) 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. 7. 2010

18. Návrh k uzavření kupní smlouvy  na prodej pozemku parc.č. 2647/2, k.ú. Kyje        společnosti   Pražská plynárenská, a.s. 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka.. V diskusi opět nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

pro:                 23    
proti:               0 
zdržel se:         3    
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 32/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e
	
uzavření kupní smlouvy (příloha č. 6) na prodej pozemku parc. č. 2647/2, k. ú. Kyje,  společnosti Pražská plynárenská, a.  s., se sídlem Národní 37, Praha 1 za cenu             646 090 Kč 
    

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

zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2647/2, k. ú. Kyje,  společnosti Pražská plynárenská, a. s.                                                           T: 31. 8. 2010

19. Návrh k uzavření kupní smlouvy na část pozemků parc.č. 983 a 984, k.ú. Kyje, o       výměře cca 650 m2 , s Ing. A. Groszekem a Ing. R. Malým 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil Ing. Jiří Feřtek s připomínkou ohledně názoru odborných útvarů a zároveň upozornil na zachování zeleně. Ing. Mezenská (OSM) následně podala informace týkající se přístupu správce sítě. 

Hlasování:

pro:                 16    
proti:               3 
zdržel se:         7    
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 33/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e
	
uzavření kupní smlouvy (příloha č. 8)  na část pozemků parc. č. 983 a 984, k. ú. Kyje,             o výměře cca 650 m2 s Ing. A. Groszekem, bytem Podvinný mlýn 2282/14, Praha 9            a Ing. R. Malým, bytem Viniční 902/167, Brno - Židenice za cenu 1 150 Kč/m2
    
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření kupní smlouvy na část pozemků parc. č. 983 a 984, k. ú. Kyje, o výměře cca 650 m2 s Ing. A. Groszekem  a Ing. R. Malým                                      T: 31. 8. 2010

20. Návrh k uzavření kupní  smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 56/1 v k.ú.       Hloubětín s panem Jaroslavem Kučerou 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

pro:                 25    
proti:               0 
zdržel se:         1    
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 34/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e
	
uzavření kupní smlouvy (příloha č. 6) na prodej části pozemku parc. č. 56/1 o výměře 501 m2 (dle oddělovacího GP parc. č. 56/1 o výměře 349 m2 a parc. č. 56/6 o výměře 152 m2) v k. ú. Hloubětín mezi městskou částí Praha 14 a panem Jaroslavem Kučerou, bytem Poděbradská 592, Praha 9 za kupní cenu ve výši 600 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 panem Jaroslavem Kučerou                                                                        T: 31. 8. 2010

21. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 2559, v k.ú. Kyje       s panem Vladimírem Bělou 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil Ing. Jiří Feřtek s připomínkou týkající se  okolních pozemků  a jejich vlastnictví a zachování pásu zeleně. Na toto reagoval zástupce starosty pan Bohumil Sobotka, který zmínil Územní plán, zastavitelnost pozemků a dále připomněl, že ostatní pozemky jsou prodávány již jako stavební pozemky. 

Hlasování:

pro:                 22    
proti:               0 
zdržel se:         5    
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 35/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e
	
uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 2559, k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a panem Vladimírem Bělou, bytem Bryksova 780, Praha 9 za kupní cenu v celkové výši  212 500 Kč
  
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 2259 v k. ú. Kyje s panem Vladimírem Bělou                                                                          T: 31. 8. 2010


22. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 2021 v k.ú. Kyje       s panem  Vojtěchem Šebkem 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka.

Hlasování:

pro:                 19    
proti:               0 
zdržel se:         8    
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 36/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e
	
uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 2021v k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a panem Vojtěchem Šebkem, bytem Novozámecká č. p. 456, Praha 9 za kupní cenu ve výši 550 Kč/m2
  
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej  pozemku parc. č. 2021 v k. ú. Kyje s panem Vojtěchem Šebkem                                                                                       T: 31. 8. 2010


Informace o 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) 

Informace  - Výroční zpráva obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2009 

Zpráva o činnosti Finančního výboru  Zastupitelstva městské části Praha 14 za období 1. 1. 2009 - 30. 6. 2010

Informace k usnesení č. 7/ZMČ/2010 ze dne 30. 3. 2010 pro jednání Zastupitelstva  městské části Praha 14 dne 22. 6. 2010


23.   Návrhy, připomínky, interpelace

Ing. Ilona Picková - předala písemně interpelace; odpovědi budou zpracovány  
                                  
                                 1) informace o nabídkách ohledně prodeje pozemků při ulici                                        Broumarská a  možnosti veřejného projednání
 
                                  2) avizované tiskové prohlášení - Mgr. Rovan

                                   3) situace skateparku na Černém Mostě

                                   4) možnost navýšení pronájmu komerčních prostor v KD Kyje - znění                                         smlouvy 

Ing. Jiří Feřtek - předal písemně interpelace; odpovědi budou zpracovány  
                             
                              1) zámecký park Hostavice

                             2) kreativní komunikativní centrum Mezinárodního domu motlitby na                                  Hrádku 

Eva Dokonalová - jako předsedkyně FV se vyjádřila k výše uvedeným informacím a činnosti                                 FV

Jiří Šebek  - připomněl zahrnutí dětského hřiště na Jahodnici do rozpočtu a dále navrhl, aby                        byla zpracována vizualizace stavu bytových objektů městské části Praha 14 a                        předložena na příští zasedání zastupitelstva

Hlasování o předloženém návrhu: 

pro:                 14    
proti:               0 
zdržel se:        13    

Tento návrh nebyl přijat   






24. Závěr
 
Ověřovatelé: 

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

Bohumil Sobotka                            ……………………………….









































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


















































































































