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ZÁPIS

ze  19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 21.6.2006 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“  nám. plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
___________________________________________________________________________


Přítomni:   28 – dle prezenční listiny

Omluveni:  Petr Kovanda, Soňa Matoušková

Neomluveni:  JUDr.Hášová

Ověřovatelé:  Ing.Václav Hollan, Eva Dokonalová

Zapisovatelka:   Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í


Starosta Ing.Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod. 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, na kterém přivítal:

	- členy Zastupitelstva

	- zaměstnance Úřadu městské části Praha 14

- a všechny další přítomné hosty

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, dle prezence je přítomna nadpoloviční většina členů , takže zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Dále starosta oznámil členům zastupitelstva, že zápis z 18. zasedání Zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny kanceláře starosty.

Požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

Navrženi byli:  Ing.Hollan, Eva Dokonalová

Hlasování :      

pro:            25
proti:          0
zdržel se:    0               

Ověřovatelé zápisu z  19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.








Návrh programu:
1.	Volba návrhové a volební komise

2.  Informace o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

3.  Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I.pololetí roku 2006

4.  Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2006

5.  II. změna rozpočtu

6. Návrh k poskytnutí finančního příspěvku organizátorovi soutěže Romský talent 2006

7. Návrh k finančnímu závazku profinancování projektu „Centra vzdělávání a veřejného       internetu Praha 14“

8.   Návrh na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 457.959,-- Kč odpovídající poplatkům       z prodlení vyčíslených ke dni úmrtí nájemce bytu v ulici Rochovská 762 Praha 9 dle       usnesení 13D 263/2006

9.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 206/5, k.ú. Černý Most o výměře 
     930 m2 se společností Lipnická, s.r.o. za cenu 1 820 Kč /m2

10.  Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 228/2 a parc.č. 228/6, k.ú.        Hostavice

11.  Návrh k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 894, k.ú. Kyje, o výměře cca        380m2, za cenu 1 150 Kč/m2 Ing. Radislavu Malému a Ing.Andrzeji – Antoni Grozsekovi

12.  Návrh k záměru MČ Praha 14 privatizovat bytové domy čp. 1047-1053, k.ú. Černý Most,        ulice Doležalova

13. Návrh na odsouhlasení způsobu prodeje bytového domu v ulici Doležalova čp. 1041-1046       na pozemcích parc.č. 221/47, 221/46, 221/45, 221/44, 221/43, 221/42 jiných vlastníků vše       v k.ú. Černý Most v souladu se „Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve       vlastnictví hl.m.Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí m.č. Praha 14“ ze dne       13.12.2005

14. Návrh na odsouhlasení způsobu prodeje bytového domu v ulici Kbelská čp. 645 na        pozemku parc.č. 814/2 jiného vlastníka vše v k.ú. Hloubětín v souladu se „Zásadami        postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy, předaných do svěřené        správy nemovitostí m.č. Praha 14“ ze dne 13.12.2005

15. Návrh na odsouhlasení způsobu prodeje bytového domu v ulici Rochovská čp. 759-763        na pozemcích parc.č. 566/11, 566/12, 566/13, 566/14, 566/15 a pozemků  parc.č. 566/11,        566/12, 566/13, 566/14, 566/15 vše v k.ú. Hloubětín v souladu se „Zásadami postupu pro        prodej bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy, předaných do svěřené správy        nemovitostí m.č. Praha 14“ ze dne 13.12.2005

16. Návrh na odsouhlasení způsobu prodeje bytového domu v ulici Rochovská čp. 757-758       na pozemcích parc.č. 566/9, 566/10 jiného vlastníka vše v k.ú. Hloubětín v souladu se       „Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy, předaných do       svěřené správy nemovitostí m.č. Praha 14“ ze dne 13.12.2005

17.  Návrh k prodeji pozemků pod bytovými domy parc.č. 2693, 2694 a 2695 v k.ú. Hloubětín

18.  Návrh k prodeji pozemků pod bytovými domy parc.č. 2685, 2686, 2687 a 2688 v k.ú.        Hloubětín

19. Návrh k informaci ke zveřejnění záměru na prodej bytového domu čp. 905, k.ú.       Hloubětín, ulice Slévačská za cenu stanovenou podle vyhlášky MF ČR č. 540/2002 Sb.

20. Návrh vyjádření MČ Praha 14 k projednávání návrhů zadání změn 07 Územního plánu       hl.m.Prahy 

21. Návrh vyjádření MČ Praha 14 k závěrečnému protokolu urbanistické studie „Velké       rozvojové území Vysočany“

22. Návrh k návrhu změny Územního plánu hl. m. Prahy funkčního využití pozemku parc.              č. 2626/39 až 2626/45 k.ú. Kyje z monofunkční plochy přírodní nelesní – ZN na        polyfunkční plochu smíšenou městského typu – SVM nebo všeobecně obytnou – OV

23. Návrh k návrhu změny Územního plánu hl.m.Prahy funkčního využití pozemku parc.č.        2671/34 a 2671/36 k.ú. Kyje z monofunkční plochy přírodní nelesní – ZN na polyfunkční        území služeb a nerušící výrobu - VN

24. Návrhy, připomínky, interpelace

25. Závěr

Hlasování 

pro:                25      
proti:              0 
zdržel se :      0

Tento návrh byl přijat.

 Program  19. zasedání zastupitelstva byl schválen.

1. Volba návrhové  a volební komise
    Starosta vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhové a volební komise.     Tajemníkem návrhové a volební komise navrhl starosta pana Bohumila Sobotku, vedoucího     Kanceláře starosty.

    Navrženi byli:  Ing.Cekota, Ing.Bažilová, Petr Zubec

    Hlasování: 

    pro:            24
    proti:          0  
    zdržel se:   1             

   Členové návrhové a volební komise byli schváleni.

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

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

2.  Informace o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

     Materiál uvedl starosta Ing.Froněk, který zároveň informoval členy zastupitelstva  o  uzavření smluv o financování projektů s dalšími městskými částmi (Dolní Počernice, Praha  20, Praha – Satalice).
     Ing.Hollan vznesl dotaz k bodu č. 56 a k bodům 25+24. Starosta Ing.Froněk informoval, že  u bodu 56 (úplatný převod pozemků v k.ú. Hloubětín) se čeká na další kroky likvidátora a u  dalších zmíněných bodů nebyly ještě podepsány smlouvy, neboť nebyla dosud na účet  městské části složena příslušná finanční částka a společnost PRE distribuce je i nadále  upomínána.
    Na připomínku Ing.Štěpaře, CSc., ohledně stavu komunikace Broumarská, starosta Ing.  Froněk připomenul, že na každé zasedání zastupitelstva jsou jeho členům předkládány   podrobné informace o probíhajících úpravách a i na toto zasedání je předložena podrobná  informace, která je součástí tohoto materiálu.

 Hlasování:

 pro:           24
 proti:          0
 zdržel se:   2

 Návrh usnesení byl schválen.

 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.55/ZMČ/2006

  I.     b e r e  n a  v ě d o m í

              informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

   3.  Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I.pololetí roku 2006

       Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V následné diskusi k tomuto materiálu požádal    Ing.Tůma o vysvětlení pojmu „postupník“. Definici vysvětlil Mgr.Rovan – jedná  se o    právnický termín a postupníkem je myšlen ten, komu je pohledávka prodána.
       Poté Ing.Froněk dále vysvětlil, že pohledávky jsou součástí výběrových řízení, ten kdo    nabídne nejvyšší cenu, tomu je pohledávka nabídnuta a s ním je i uzavřena nájemní    smlouva.
      Dále Ing.Hollan vznesl dotaz k bodu č. 9: „k hlavím úkolům následujícího období patří  příprava rozpočtu na rok 2007 v rámci snížení dotace z prostředků hl.m.Prahy v oblasti  neinvestičních výdajů.Bude i nadále pokračováno v privatizaci bytového fondu“…
      Mgr.Rovan vysvětlil, že výnos z dotace města se snižuje, tudíž finanční prostředky   z privatizace budou zřejmě částečně použity jako neinvestiční dotace.
      Ing.Dubský se dotázal na výběrové řízení na byt  v Rochovské ulici. Mgr.Rovan vysvětlil,  že se jedná o běžnou praxi , kdy vítězem výběrového řízení se stává ten, kdo podá nejvyšší  finanční nabídku a upozornil, že tento bytový objekt  v době odkupu bytu nebyl nabídnut do  privatizace.
     Dále v diskusi vystoupil Ing.Štěpař, CSc., s poznámkou, že 15 postupníků získalo tedy byt  za nominální cenu…Radní Miroslav Dvořák (předseda bytové komise) a starosta Ing.Froněk  vysvětlili, že postupník kupuje přesně za nominální hodnotu pohledávku a k tomu nabízí  smluvní nájemné za 1 měsíc a  navíc veškeré postoupení pohledávek musí schvalovat  zastupitelstvo. Záznamy z výběrových řízení jsou archivovány,   tudíž pokud některý z členů  zastupitelstva  projeví zájem, jsou mu tyto materiály k dispozici.

   Hlasování 

   pro:          23   
   proti:        0    
   zdržel se : 4  

   Návrh usnesení byl schválen.
   
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č.56/ZMČ/2006

   I.	b e r e  n a  v ě d o m í

	zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2006 - příloha č. 1

   II.	 s c h v a l u j e

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

4.  Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2006
 
     Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. V diskusi vystoupil Ing.Hollan s dotazem  ohledně čerpání kapitálových výdajů. Starosta Ing.Froněk spolu s Mgr.Rovan vysvětlili  příjem dotací za letošní i loňský rok od hl.m.Prahy a dále poskytli upřesnění ohledně %  splnění pronájmu reklamních ploch.  
    
 Hlasování :
      
 pro:           24 
 proti:         0
 zdržel se:   3

 Návrh usnesení byl schválen.

 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.57/ZMČ/2006

  I.	s c h v a l u j e 

	1.	plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2006   
	
		příjmy                                                                                	130.034,30 tis. Kč 
		výdaje                                                                                	120.287,63 tis. Kč 
		z toho:                                                                                                         
		kapitálové                                                                               	    5.178,06 tis. Kč 
	běžné                                                                             	        115.109,58 tis. Kč       financování                                                                                  - 9.746,67 tis. Kč

2.	plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2006 s kladným  hospodářským výsledkem ve výši 25.534 tis. Kč











 5.  II. změna rozpočtu

      Materiál uvedl  zástupce starosty Mgr.Rovan. V diskusi vystoupil Ing.Štěpař, CSc., který   vznesl  dotaz týkající se financování nafukovací sportovní haly v Pilské ulici.Starosta   Ing.Froněk    informoval o 9 mil. dotaci od hl.m.Prahy a upřesnil, že tyto finanční prostředky   byli účelově vázány právě na tento projekt. 
        
   Hlasování: 

    pro:            23              
    proti:          0
    zdržel se:    4

    Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.58/ZMČ/2006

     I.	 b e r e   n a   v ě d o m í 

	 III., IV., V. a VI. rozpočtové opatření na rok 2006

6. Návrh k poskytnutí finančního příspěvku organizátorovi soutěže Romský talent 2006
 
 
     Materiál uvedl starosta Ing.Froněk.V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta hlasovat   o navrženém usnesení.
  
     Hlasování: 

      pro:              27   
      proti:            0   
      zdržel se:      0

      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.59/ZMČ/2006

      I.	 s c h v a l u j e  

                 poskytnutí finančního příspěvku organizátorovi soutěže Romský talent 2006 ve výši          25.000 Kč

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

	   zabezpečit poskytnutí finančního příspěvku organizátorovi soutěže Romský talent             2006
          T: 25. 9. 2006
	


7. Návrh k finančnímu závazku profinancování projektu „Centra vzdělávání a       veřejného internetu Praha 14“

      Materiál uvedl starosta Ing.Froněk,.Na dotaz Ing.Hollana, kdo vydal stavební povolení    odpovídal starosta Ing.Froněk, který dále doplnil informace týkající se  tohoto nebytového    prostoru: stavební povolení bylo vydáno stavebním úřadem městské části Praha 14, jedná se    o holý nebytový prostor v rámci bytového objektu, kde zatím není nic vybudováno, ale není    nutná rekonstrukce.
     
   Hlasování: 

   pro:           26        
   proti:          0   
   zdržel se:    1

  Návrh usnesení byl schválen.

  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.60/ZMČ/2006
  
  I.  s c h v a l u j e  

             finanční závazek profinancování projektu „Centrum vzdělávání a veřejného internetu       Praha 14“

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

                zajistit zaslání usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 Centru pro regionální          rozvoj 
            T: 29. 9. 2006


8.   Návrh na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 457.959,-- Kč odpovídající       poplatkům z prodlení vyčíslených ke dni úmrtí nájemce bytu v ulici Rochovská 762       Praha 9 dle usnesení 13D 263/2006

        Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. V diskusi vystoupili RNDr.Nováková,     CSc., a Ing.Dubský  s dotazy, které zodpovídal Mgr.Rovan spolu s Ing.Bažilovou (ředitelka     SMP-14,.a.s). Jedná se o prázdný byt, na který bylo vypsáno výběrové řízení.Postupník byl     upozorněn, že bude kupovat byt, který bude privatizován a do podmínek odkoupení tohoto     bytu bude postoupena pohledávka z jiných bytů. Dále Mgr.Rovan upozornil na schválenou     metodiku a na obecné řešení dlužníků na městské části Praha 14. Starosta Ing.Froněk     doplnil, že pohledávka je neprodejná, neboť není po kom ji vymáhat,vzhledem     k zanedbatelnému majetku po zemřelém; na základě rozhodnutí obvodního soudu.
       Následně Ing.Dubský požádal, aby byla doplněna informace o postupníkovi a za jakou     částku byl byt nabídnut k odkoupení. Materiál byl  prozatím odložen. 

9.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 206/5, k.ú. Černý Most o       výměře  930 m2 se společností Lipnická, s.r.o. za cenu 1 820 Kč /m2
 
       Materiál uvedl  zástupce starosty Mgr.Rovan.V diskusi vystoupil s dotazem ohledně      cenové mapy Ing.Vojta.Upřesňující informace poskytla Ing.Mezenská (OESM). Dále      v diskusi vystoupila RNDr.Nováková,CSc. s dotazem, zda se jedná o vyšlapanou      pěšinu.Mgr.Rovan informoval, že tato pěšina bude nahrazena chodníkem.

      Ing.Štěpař,CSc. se dotázal na rozsah investiční výstavby v blízkosti tohoto    pozemku.Starosta Ing.Froněk podal doplňující informace – jedná se o dva 4 podlažní    objekty s nebytovými prostory a 75 bytovými jednotkami. Následně paní Petzoldová    připomněla, že se tímto pozemkem již zabýval dopravní výbor i komise životního prostředí i    komise regionálního plánování.         

   Hlasování:

   pro:          26                   
   proti :       0 
   zdržel se:  2

   Tento návrh usnesení byl přijat. 

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.61/ZMČ/2006

     I.	s c h v a l u j e  

uzavření kupní smlouvy (příloha č. 6) na pozemek parc. č. 206/5, k. ú. Černý Most         o výměře 930 m2 se společností LIPNICKÁ, spol. s r. o., se sídlem Peluškova 1398, Praha 9 za cenu 1820 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 1 692 000 Kč

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

   zajistit uzavření kupní smlouvy se společností LIPNICKÁ, spol. s r. o.
         T: 31. 10. 2006

10.  Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 228/2 a parc.č. 228/6,        k.ú. Hostavice

       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. V diskusi vystoupil Ing.Vojta, jehož dotazy    zodpověděl starosta Ing.Froněk.Tyto dotazy se týkaly možné výstavby rodinných domů.    Starosta Ing.Froněk upozornil, že dokud není uzavřena nájemní smlouva, může se městská    část vyjadřovat ke stavebnímu řízení.

   Hlasování:
 
   pro:              27   
   proti:            0
   zdržel se:      1

   Tento návrh usnesení byl přijat.
    
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.62/ZMČ/2006
										                   
   I.	s c h v a l u j e  

uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 228/2 o výměře 1 829 m2                 a parc. č. 228/6 o výměře 660 m2, vše v k. ú. Hostavice, s panem Ondřejem Šlechtou, bytem Katovická 402/22, Praha 8 a paní Kamilou Šlechtovou, bytem Mělnická 39, Líbeznice za celkovou kupní cenu ve výši 2 501 000 Kč          



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

      zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 228/2 a parc. č. 228/6, k. ú.      Hostavice s manželi Šlechtovými          
											        T: 31. 10. 2006

11.  Návrh k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 894, k.ú. Kyje, o výměře        cca 380m2, za cenu 1 150 Kč/m2 Ing. Radislavu Malému a Ing.Andrzeji – Antoni        Grozsekovi

       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan.V diskusi se Ing.Hollan dotázal, co se      rozumí pod pojmem „udržovat v náležitém stavu“. Ing.Froněk informoval, že se jedná o      pozemky evidované jako trvalý travní porost,nachází se zde svažitý terén, tudíž případný      zájemce bude pozemky rekultivovat a udržovat a tím se zabrání i vzniku případné      nepovolené skládky. Na dotaz RNDr.Novákové,CSc. a Ing.Tůmy odpovídal Mgr.Rovan,      který doplnil, že tyto pozemky nelze zastavět, na pozemcích se nenachází žádná budova a      studánka, která se nachází v těchto místech musí být dle smlouvy i nadále přístupná 
      
     Hlasování:

     pro:               15           
     proti :            5 
     zdržel se :      8               

     Tento návrh usnesení nebyl přijat. 
                                                                                                                      
12. Návrh k záměru MČ Praha 14 privatizovat bytové domy čp. 1047-1053, k.ú. Černý       Most, ulice Doležalova

       Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi vystoupil Ing.Dubský, který vznesl námitku     ohledně probíhající privatizace. Starosta Ing.Froněk  upozornil, že sami nájemníci mají     zájem o privatizaci a městská část má zájem na tom, aby bytový fond zůstal ucelen.        Mgr.Rovan dále připomněl schválené Zásady pro privatizaci, které byly v minulosti    předloženy na zasedání zastupitelstva.Následně vystoupila v diskusi paní Legátová, která    vyjádřila za nájemníky bytového domu v Doležalově ulici souhlas s privatizací a upozornila    na 90 % zájem těchto nájemníků.
       
   Hlasování:

   pro:           24                   
   proti:         1     
   zdržel se :  3   
       
   Návrh usnesení byl přijat

   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.63/ZMČ/2006

   I.	s c h v a l u j e  

zařazení bytových domů č. p. 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052 a 1053, v ulici Doležalova  v  k. ú. Černý Most na pozemcích parc. č. 221/35 až 221/41 a 221/330 až 221/332  do privatizačního procesu

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

zajistit kroky potřebné k privatizaci bytových domů č.  p. 1047 až 1053   v   ulici Doležalova  v k. ú. Černý Most
                                                                                                                              T: 31. 12. 2006

 13. Návrh na odsouhlasení způsobu prodeje bytového domu v ulici Doležalova čp. 1041-       1046 na pozemcích parc.č. 221/47, 221/46, 221/45, 221/44, 221/43, 221/42 jiných        vlastníků vše v k.ú. Černý Most v souladu se „Zásadami postupu pro prodej        bytových domů ve  vlastnictví hl.m.Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí        m.č. Praha 14“ ze dne 13.12.2005

       Materiál uvedl starosta Ing.Froněk.V diskusi vystoupil Ing.Štěpař,CSc., který vznesl    dotaz ohledně cen daných znaleckým posudkem. Mgr.Rovan vysvětlil, že prvním    znaleckým  posudkem byla stanovena prodejní cena dle výnosové metody a druhým    znaleckým posudkem byla stanovena tržní cena, protože bylo nutné zjistit, zda by prodej    nebyl veřejnou podporou.      
   
  Hlasování:

  pro:              21                      
  proti:            0
  zdržel se :    7
       
  Návrh usnesení byl přijat

  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.64/ZMČ/2006

  I. s c h v a l u j e 

            prodej bytového domu v ulici Doležalova č. p. 1041-1046 na pozemcích parc. č. 221/47,      221/46, 221/45, 221/44, 221/43, 221/42 jiných vlastníků vše v k. ú. Černý Most, za kupní      cenu 38.478.840 Kč v souladu se „Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve      vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14“      ze dne 13. 12. 2005 se závazkem nabyvatele, že neprodleně po nabytí majetku tento      rozdělí na jednotky dle zákona  č. 72/1994 Sb., a ty převede do vlastnictví jednotlivých      fyzických osob

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

	zajistit provedení úkonů směřujících k odprodeji nemovitostí dle tohoto usnesení

KT: leden 2007

14. Návrh na odsouhlasení způsobu prodeje bytového domu v ulici Kbelská čp. 645 na        pozemku parc.č. 814/2 jiného vlastníka vše v k.ú. Hloubětín v souladu se „Zásadami        postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy, předaných do svěřené        správy nemovitostí m.č. Praha 14“ ze dne 13.12.2005
 
        Materiál uvedl starosta Ing.Froněk.V diskusi opět vystoupil Ing.Štěpař, CSc., který      vznesl dotaz týkající se zpracování cen ohledně daných bytových domů.Mgr.Rovan      vysvětlil, že je dána metodika, kterou se řídí nezávislý znalec.Dále starosta Ing.Froněk     upozornil, že cena tohoto bytového domu je stanovena bez ceny pozemku, který patří     podniku Tesla, družstvo nájemníků si bude muset koupit i pozemek. Mgr.Rovan doplnil, že     cena vyhlášková je stanovena výnosovou metodou a byla stanovena znaleckým     posudkem.Dále doplnil, že určení ceny pro privatizaci je stanoveno vyhláškou Ministerstva    financí a musí být v souladu se zákonem o veřejné soutěži 
   
   Hlasování:

   pro:           25                   
   proti:         0         
   zdržel se :  3
       
   Návrh usnesení byl přijat

   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.65/ZMČ/2006

   I. s c h v a l u j e  

             prodej bytového domu v ulici Kbelská č. p. 645 na pozemku parc. č. 814/2 jiného       vlastníka vše v k. ú. Hloubětín za kupní cenu 1.778.040 Kč právnické osobě založené       stávajícími nájemci v souladu se „Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve       vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha      14“ ze dne 13. 12. 2005 
		
                                  
   II. 	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

	zajistit provedení úkonů směřujících k odprodeji nemovitostí dle tohoto usnesení

KT: leden 2007

15. Návrh na odsouhlasení způsobu prodeje bytového domu v ulici Rochovská čp. 759-      763 na pozemcích parc.č. 566/11, 566/12, 566/13, 566/14, 566/15 a pozemků  parc.č.       566/11, 566/12, 566/13, 566/14, 566/15 vše v k.ú. Hloubětín v souladu se „Zásadami       postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl.m.Prahy, předaných do svěřené       správy nemovitostí m.č. Praha 14“ ze dne 13.12.2005
 
       Materiál uvedl starosta Ing.Froněk.V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal hlasovat o       předloženém návrhu usnesení.

      Hlasování:

      pro:             25                      
      proti:           0 
      zdržel se :    3
       
      Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.66/ZMČ/2006

      I.	 s c h v a l u j e  

 prodej bytového domu v ulici  Rochovská č. p. 759 - 763 na pozemcích parc. č. 566/11,  566/12, 566/13, 566/14, 566/15 a pozemků parc. č. 566/11, 566/12, 566/13, 566/14,  566/15  vše v k. ú. Hloubětín za kupní cenu 40.698.740 Kč právnické osobě založené  stávajícími nájemci v souladu se „Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve  vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části       Praha 14“ ze dne 13. 12. 2005 se závazkem nabyvatele, že neprodleně po nabytí  majetku tento rozdělí na jednotky dle zákona  č. 72/1994 Sb., a ty převede do  vlastnictví jednotlivých fyzických osob

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

	zajistit provedení úkonů směřujících k odprodeji nemovitostí dle tohoto usnesení

KT: leden 2007


16. Návrh na odsouhlasení způsobu prodeje bytového domu v ulici Rochovská čp. 757-      758 na pozemcích parc.č. 566/9, 566/10 jiného vlastníka vše v k.ú. Hloubětín       v souladu se „Zásadami postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví       hl.m.Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí m.č. Praha 14“ ze dne       13.12.2005
 
       Materiál uvedl starosta Ing.Froněk.V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal hlasovat o     předloženém návrhu usnesení.
    
    Hlasování:

    pro:           26                          
    proti:         0   
    zdržel se :  2         

    Návrh usnesení byl přijat

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.67/ZMČ/2006

     I.	s c h v a l u j e  

prodej bytového domu v ulici  Rochovská č. p. 757 -758 na pozemcích parc. č. 566/9, 566/10   jiného vlastníka vše v k. ú. Hloubětín za kupní cenu 5.963.880 Kč  právnické osobě založené stávajícími nájemci v souladu se „Zásadami postupu pro prodej bytových  domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14“ ze dne 13. 12. 2005 se závazkem nabyvatele, že neprodleně po nabytí majetku tento rozdělí na jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., a ty převede do vlastnictví jednotlivých fyzických osob

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

	zajistit provedení úkonů směřujících k odprodeji nemovitostí dle tohoto usnesení

KT: leden 2007

17.  Návrh k prodeji pozemků pod bytovými domy parc.č. 2693, 2694 a 2695 v k.ú.        Hloubětín
 
       Materiál uvedl starosta Ing.Froněk, a jelikož v diskusi opět nikdo nevystoupil, bylo     hlasováno o předloženém návrhu usnesení. 

    Hlasování:

    pro:           26                
    proti:          0 
    zdržel se :   2 
       
    Návrh usnesení byl přijat

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.68/ZMČ/2006

    I. r e v o k u j e

               usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 15/ZMČ/2006 ze dne 23. 3. 2006         v plném rozsahu

    II.	s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a spoluvlastníky jednotek     č. p. 923 až 927 v ul. Kukelská a SBD SEVERNÍ MĚSTO, se sídlem Lodžská 568/14, Praha 8 na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 2693        o výměře 431 m2, parc. č. 2694 o výměře 385 m2 a parc. č. 2695 o výměře 383 m2 v k. ú. Hloubětín za kupní cenu ve výši 280,50 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 261 264,50 Kč

2.	uzavření individuálních kupních  smluv   mezi městskou částí Praha 14   a   spoluvlastníky jednotek č.  p. 923 až 927 v  ul. Kukelská na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 2693 o výměře 431 m2, parc. č. 2694 o výměře 385 m2 a parc. č. 2695 o výměře 383 m2 v k. ú. Hloubětín za kupní cenu ve výši 280,50 Kč/m2 , tj. za celkovou kupní cenu 75 055 Kč

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

                     zajistit uzavření kupních smluv na prodej pozemků pod bytovými domy dle bodu II.               odst. 1 a 2 tohoto usnesení
T: 30. 6. 2007

18.  Návrh k prodeji pozemků pod bytovými domy parc.č. 2685, 2686, 2687 a 2688 v k.ú.        Hloubětín
 
        Materiál uvedl starosta  Ing.Froněk.V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta       hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

       Hlasování:

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

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.69/ZMČ/2006

      I.	 r e v o k u j e

                 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 14/ZMČ/2006 ze dne 23. 3. 2006           v plném rozsahu

              II.	s c h v a l u j e

  1.	uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a spoluvlastníky jednotek č. p. 919 až 922 v ul. Kukelská a SBD SEVERNÍ MĚSTO, se sídlem Lodžská 568/14, Praha 8 na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 2685        o výměře 412 m2, parc. č. 2686 o výměře 376 m2, parc. č. 2687 o výměře 376 m2      a parc. č. 2688 o výměře 412 m2 v k. ú. Hloubětín za kupní cenu ve výši 280,50 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 375 028 Kč  

  2.	uzavření individuálních kupních smluv  mezi městskou částí Praha 14                  	a spoluvlastníky jednotek č. p. 919 až 922 v   ul. Kukelská na prodej        spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 2685 o výměře 412 m2, parc. č. 2686      	o výměře 376 m2,  parc. č. 2687 o výměře 376 m2 a parc. č. 2688 o výměře 412 m2                        	v k. ú. Hloubětín za kupní cenu ve výši 280,50 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu          	67 040 Kč 

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

                      zajistit uzavření kupních smluv na prodej pozemků pod bytovými domy dle bodu II.                odst. 1 a 2 tohoto usnesení
T: 30. 6. 2007

19. Návrh k informaci ke zveřejnění záměru na prodej bytového domu čp. 905, k.ú.       Hloubětín, ulice Slévačská za cenu stanovenou podle vyhlášky MF ČR č. 540/2002       Sb.

       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan.V diskusi se přihlásila RNDr.Nováková,      CSc., která vznesla dotaz týkající se počtu nájemníků, kteří neměli zájem o  stanovenou      cenu a vyslovili se pro cenu nižší.Mgr.Rovan odpověděl, že nebyl 50 % zájem nájemníků       a žádná jiná nabídka k záměru nebyla předložena.Starosta Ing.Froněk doplnil, že tento      záměr nebyl nabídnut pouze nájemníkům daného bytového domu, ale i veřejnosti, a jelikož      nebyla předložena jiná nabídka, je navržen nový postup, nová cena pro bytové družstvo. 

      Hlasování:

      pro:                23                        
      proti:              1
      zdržel se :       4
       
      Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.70ZMČ/2006

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

 informaci ke zveřejnění záměru na prodej bytového domu č. p. 905 včetně zastavěného  pozemku parc. č. 2681, vše v k. ú. Hloubětín, za cenu stanovenou podle vyhlášky         MF ČR č. 540/2002 Sb., tj. 47 836 820 Kč


Dále byl členy zastupitelstva projednán bod č. 8 

8.   Návrh na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 457.959,-- Kč odpovídající       poplatkům z prodlení vyčíslených ke dni úmrtí nájemce bytu v ulici Rochovská 762       Praha 9 dle usnesení 13D 263/2006

      Mgr.Rovan upozornil, že se jedná o běžnou účetní operaci.Vzhledem k tomu, že nebyli dodány doplňující informace Ing.Dubský navrhl, aby byl tento materiál odložen a projednán na dalším zasedání zastupitelstva.
      Starosta Ing.Froněk dal proto hlasovat o tomto návrhu.
	 
    Hlasování:

    pro:               6                        
    proti:             13
    zdržel se :       9

   Tento návrh nebyl přijat.

  Starosta Ing.Froněk přislíbil, že členům zastupitelstva bude informace o postupníkovi
  dodatečně předána do podatelny a  poté dal hlasovat o původním předloženém návrhu
  usnesení.

  Hlasování:

   pro:               23                       
   proti:             1
   zdržel se :      4

  Tento návrh byl přijat.

  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.71/ZMČ/2006

  I.  s c h v a l u j e  

       odepsání nedobytné pohledávky ve výši 457.959 Kč odpovídající poplatkům z prodlení       vyčíslených ke dni úmrtí nájemce bytu v ulici Rochovská 762, Praha 9 dle usnesení  13D       263/2006 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě

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

zajistit  odepsání nedobytné pohledávky ve výši 457.959 Kč odpovídající poplatkům      z  prodlení vyčíslených ke dni úmrtí nájemce bytu v ulici  Rochovská 762, Praha 9 dle usnesení 13D 263/2006 								        		                                                                                                        T: 30. 9. 2006

20. Návrh vyjádření MČ Praha 14 k projednávání návrhů zadání změn 07 Územního       plánu hl.m.Prahy 
 
      Materiál uvedl zástupce starosty Ing.Skala. V diskusi vystoupil Ing.Hollan a  Ing.Vojta. 






Ing.Hollan uvedl, že nesouhlasí s návrhem na změnu plánu č. Z 1910/07 týkající se změny funkčního využití ploch – změna dopravní a urbanistické koncepce vyvolané zrušením Vysočanské radiály, protože více než  10 let je občanům Hloubětína slibováno, že vybudováním uvedené magistrály dojde ke snížení počtu vozidel v ul.Kolbenova, snížení úrovně hluku, míry škodlivých plynů i ke zvýšení bezpečnosti zejména chodců. Současně oznámil, že uvedenou situaci projedná ve výboru I. OS Hloubětína a bude iniciovat podepisování protestní petice občanů v předmětné věci.

Ing.Vojta připomenul novou výstavbu domů a Ing.Štěpař, CSc. záležitost překladiště.
Ing.Tůma vznesl protinávrh usnesení, kdy změny Z 1716,1717 budou přesunuty  z bodu bere na vědomí do bodu nesouhlasí.

Starosta Ing.Froněk dal hlasovat o tomto návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:              14                                                       
proti:            9  
zdržel se :    5   

Tento návrh  usnesení nebyl přijat

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

Hlasování:

pro:              22                                                       
proti:            2  
zdržel se :    4  

Tento návrh  usnesení byl přijat

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.72/ZMČ/2006

I.  b e r e   n a   v ě d o m í  

            návrh zadání změn Z 1384, Z 1715, Z 1716, Z 1717 a Z 1879 Územního plánu sídelního      útvaru hl. m. Prahy

       II.  n e m á   n á m i t e k

             k návrhu zadání změn Z 1696, Z 1845 Územního plánu hl. m. Prahy

III.  n e s o u h l a s í

               s návrhem zadání změn Z 1891, Z 1910 a Z 1918 Územního plánu hl. m. Prahy a tento         nesouhlas městská část Praha 14 považuje za zásadní z důvodu nadměrného dopravního         navýšení automobilového provozu na komunikační síti procházející jejím územím

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

    	        sdělit vyjádření Zastupitelstva městské části Praha 14 k návrhům zadání změn 07         Územního plánu hl. m. Prahy odboru územního plánu MHMP
T: 2. 10. 2006

21. Návrh vyjádření MČ Praha 14 k závěrečnému protokolu urbanistické studie „Velké       rozvojové území Vysočany“
 
    Materiál uvedl zástupce starosty Ing.Skala. V diskusi k tomuto materiálu Ing.Tůma     připomněl tíživou dopravní situaci především na křižovatkách Poděbradská-Kbelská a     Kolbenova – Kbelská.
       Ing.Hollan uvedl, že v rámci rozvoje území Vysočan v současné době dochází (a v blízké     budoucnosti se ještě zvýší) počet postavených bytů  (což považuje za správné, ale ve studii     je řešena pouze vnitřní obslužná doprava, ale nejsou řešeny návaznosti „výpadové     komunikace“ tj. Poděbradská, Kolbenova a Kbelská.Vybudování navržených mimoúrovňo-    vých křižovatek problémy nevyřeší.

   Hlasování:

   pro:            24                     
   proti           0
   zdržel se :  4         
       
   Návrh usnesení byl přijat

  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.73/ZMČ/2006

  I.  b e r e   n a   v ě d o m í  
	
	předložený závěrečný protokol urbanistické studie "Velké rozvojové území Vysočany" 

  II.	p o ž a d u j e

  	         v návaznosti na rozvoj území Vysočan urychleně řešit dopravní obslužnost v širších          vztazích tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování stávající komunikační sítě               ul. Poděbradská, Kolbenova, Kbelská a byly vybudovány mimoúrovňové křižovatky na          ul. Kbelské a pokračování Vysočanské radiály od ul. Kbelské k ul. Balabenka

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

 	         sdělit vyjádření Zastupitelstva městské části Praha 14 k závěrečnému protokolu US          "Velké rozvojové území Vysočany“ odboru územního plánu  MHMP

T: 2. 10. 2006

22. Návrh k návrhu změny Územního plánu hl. m. Prahy funkčního využití pozemku        parc. č. 2626/39 až 2626/45 k.ú. Kyje z monofunkční plochy přírodní nelesní – ZN na        polyfunkční plochu smíšenou městského typu – SVM nebo všeobecně obytnou – OV

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

      Hlasování:

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

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.74/ZMČ/2006

    I. n e s o u h l a s í  

 	        s návrhem na změnu Územního plánu hl. m. Prahy funkčního využití pozemku parc. č.         2626/39 až 2626/45 kat. území Kyje z monofunkční plochy přírodní nelesní - ZN na         polyfunkční plochu smíšenou městského typu - SVM nebo všeobecně obytnou - OV z         důvodu umístění v chráněné lokalitě Čihadla - Klánovice a zmenšení plochy zeleně

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

                sdělit vyjádření Zastupitelstva městské části Praha 14 ke změně využití pozemku               parc. č. 2626/39 až 2626/45 kat. území Kyje odboru územního plánu  MHMP 

T: 2. 10. 2006 

23. Návrh k návrhu změny Územního plánu hl.m.Prahy funkčního využití pozemku        parc.č. 2671/34 a 2671/36 k.ú. Kyje z monofunkční plochy přírodní nelesní – ZN na        polyfunkční území služeb a nerušící výrobu - VN

          Materiál uvedl zástupce starosty Ing.Skala. Dotaz Ing.Vojty ohledně vlečky zodpověděl       starosta Ing.Froněk. Dále v diskusi vystoupil Ing.Štěpař,CSc., který upozornil na změny       z hlediska charakteru daného území. Ing.Tůma vznesl protinávrh k usnesení, ve kterém      vyslovil nesouhlas s návrhem na  změnu územního plánu.
         Starosta Ing.Froněk dal o tomto návrhu hlasovat:

      Hlasování:

      pro:               11                
      proti              10
      zdržel se :      7     
       
      Návrh usnesení nebyl přijat.

      Ing.Froněk dal následně hlasovat o původně předloženém návrhu usnesení.

      Hlasování:

      pro:               15                
      proti              5
      zdržel se :      8     
       
      Návrh usnesení nebyl přijat.

       Dále byly zastupitelům předloženy dvě stížnosti:
    
  1) Nesprávný úřední postup ve věci stavebního řízení „Obytný blok H obytného souboru        Kyje – Hutě, Peluňková, ul., Praha 9-Kyje“ 

  2) stížnost na nepovolenou skládku nebezpečného odpadu – Slévačská 752, Praha 9
       K této stížnosti poskytl doplňující informace tajemník ÚMČ P14 Ing.Lisý. Informoval        členy zastupitelstva o  krocích, které byly podniknuty za účelem odstranění skládky a o        stanovisku České obchodní inspekce.

24. Návrhy, připomínky, interpelace

     František Čuchal – informoval zastupitelstvo o rozhodnutí firmy Skanska – výstavba na                                        Jahodnici. Starosta Ing.Froněk následně doplnil informaci, kdy                                        připomenul, že nikdo z účastníků řízení se proti územnímu                                        rozhodnutí neodvolal.

    Ing.Hollan- vznesl podnět,aby byl vypracován generel dopravní situace na městské části                           Praha 14.Starosta Ing.Froněk vysvětlil, že není ani model na UDI, tudíž by                           tento generel měl být ponechán na novém zastupitelstvu

    RNDr.Nováková,CSc. -vznesla dotaz ohledně situace se společností Apion.Starosta                                               Ing.Froněk podal informace o závěrech soudních sporů a dále                                               informoval o tom, že tento  objekt bude v budoucnu spravovat                                               Správa majetku Prahy 14.
			        - dotaz na pokračování nové výstavby v Hloubětíně mezi ulicemi                                               Klánovická a Šestajovická.Starosta Ing.Froněk informoval o                                               situaci (investor ztratil zájem o výstavbu).

Ing.Štěpař, CSc.- připomenul stav chodníků v Jiráskově čtvrti
                            - vznesl připomínku ohledně financování rekonstrukce Broumarské                                ulice.Starosta Ing.Froněk informoval o tom, že pokud by byla částka na                                rekonstrukci překročena, muselo by o tomto překročení jednat                                zastupitelstvo
	kritizoval současný neúnosný stav na křižovatce Kolbenova – Kbelská (odpovídal starosta Ing.Froněk – situace se stále aktuálně řeší)	

Jitka Krátká – informovala o chybějícím veřejném osvětlení v Hloubětíně.Tato situace bude                           dále řešena.

Ing.Tůma -  připomněl chybějící přechod pro chodce na křižovatce Lednické a Broumarské
                  - dále informoval o situaci u podchodu pod železnicí v k.ú. Kyje (průchod                       školáků)
                 -  dále požádal o doplnění zábradlí na Broumarské ulici (chodník u vozovky)
                 -  informoval o chybějícím chodníku v dokončených úsecích Broumarské ulice                     (ohroženi chodci z Jir.čtvrti a Hostavic)

25. Závěr
 Ověřovatelé: 		Ing.Hollan                    ………………………………

Eva Dokonalová           …………………………….

	



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



