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ZÁPIS

z  2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 19. 12. 2006 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
___________________________________________________________________________


Přítomni:  30  - dle prezenční listiny

Omluveni:  paní Krátká

Neomluveni:  -

Ověřovatelé:  Rudolf Mikeš, Dr.Ing.Otakar Horký

Zapisovatelka:   Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í


Starosta Ing.Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod. 2. 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 1. zasedání Zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty.

Následně proběhl  Slib nového člena Zastupitelstva městské části Praha 14

Slib do rukou starosty Ing.Miroslava Froňka složila nová členka zastupitelstva paní Radka Novotná, DiS (KDU-ČSL).

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

Navrženi byli:  Rudolf Mikeš, Dr.Ing.Otakar Horký

Hlasování :      

pro:            27
proti:          0
zdržel se:    1               

Ověřovatelé zápisu z  2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.







Návrh programu:
 1.	Volba návrhového a volebního výboru

 2. Slib nového člena Zastupitelstva městské části Praha 14

 3.	Plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

 4. Návrh na jmenování předsedů a členů kontrolního a finančního výboru

 5. Návrh na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn      neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14

 6. Návrh na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněným členům      Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném      obdobném poměru na rok 2007

 7. Návrh na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro 
     rok 2007 

 8. Návrh na odměny členům bývalého Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli      pověření podepisováním doložky podle § 43 zák.č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze za rok 2006

 9. Návrh na podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora terénní práce 2007

 10. Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. – III. čtvrtletí roku 2006 

 11. III. změna rozpočtu na rok 2006

 12. Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2007

 13. Návrh na dofinancování Domu sociálních služeb, Bojčenkova 1099 provozovaným        Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 

 14. Návrh na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 126.563,-- Kč odpovídající dluhu na        nájemném ke dni úmrtí nájemce bytu v ulici Doležalova 1046 Praha 9 dle usnesení D        1266/2004 Obvodního soudu Hradec Králové

 15. Návrh k majetkoprávnímu vypořádání pozemků parc.č. 2665/110 a 2665/103 v k.ú. Kyje,        pod budovou MŠ Kostlivého a částí přiléhající veřejné komunikace 

 16. Návrh k podnětu na změnu územního plánu hl.m.Prahy funkčního využití pozemku        parc.č. 260/10 k.ú. Kyje, z přírodní nelesní plochy – ZN na všeobecně obytné území - OV 

 17. Návrh k podnětu na změnu ÚPn sídelního útvaru hl.m.Prahy funkčního využití části        pozemku parc.č. 1389/1, 1389/3 k.ú. Hloubětín, z kategorie smíšené obchodu a služeb        SVO na čistě obytnou OB 

 18. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 656/5 v k.ú.Hostavice 

19. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 2145 v k.ú. Kyje 	

20. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 2161 v k.ú. Kyje 

21. Návrh na prodej pozemku parc.č. 845 v k.ú. Kyje 

22. Návrh k uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výstavbě nových bytových jednotek formou       střešní nástavby na bytovém domě čp. 1087 –1090, k.ú. Černý Most

23. Návrh k žádosti o závazné vyjádření k bezúplatnému převodu pozemků parc.č. 708/38,       708/39 a 2468/2, vše v k.ú. Hloubětín do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

24. Návrh k převodu spoluvlastnických podílů pozemků hl.m.Prahy v k.ú. Černý Most do       svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

24A. Návrh na odsouhlasení způsobu prodeje bytového domu v ulici Doležalova čp. 1047-         1053 na pozemcích parc.č. 221/35 až 221/41 a 221/330 až 221/332 jiného vlastníka vše           v k.ú. Černý Most za kupní cenu 43. 198.880 Kč 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

25. Návrh k dodatku č. 2 zřizovací listiny Základní školy, Praha 9 – Černý Most, 
      Vybíralova 964

26. Návrhy, připomínky, interpelace

27. Závěr

Hlasování o navrženém programu zasedání:

pro:             28         
proti:           0 
zdržel se :    0

Tento návrh byl přijat.

Program  2. zasedání zastupitelstva byl schválen.

1. Volba návrhového  a volebního výboru
    Starosta vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhového a volebního výboru.     Tajemnicí návrhového a volebního výboru navrhl starosta paní Mgr.Evu Štětinovou,     pověřenou vedením Kanceláře starosty.

    Navrženi byli: Ing.Miroslav Vysloužil, PaedDr.Vladimíra Kohoutová, Miroslav Dvořák a                              Ing.Jiří Feřtek.  

    Hlasování: 

    pro:            28
    proti:          0  
    zdržel se:    0            

   Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni.

   Starosta požádal členy návrhového a volebního výboru, aby si přesedli ke stolu k paní    Mgr.Štětinové a zvolili si ze svého středu předsedu. 

   Členové návrhového výboru si ze svého středu zvolili předsedkyni a to PaedDr.Vladimíru    Kohoutovou.

    Dále starosta Ing.Froněk konstatoval, že nikdo z členů zastupitelstva nepředložil     připomínky k jednacímu řadu, tudíž bude zastupitelstvo dále vedeno dle stávajícího     jednacího řádu.
    Ing.Feřtek poté předložil písemný návrh  na doplnění a změny jednacího řádu     Zastupitelstva MČ Praha 14 (Kluby členů zastupitelstva; dotazy a interpelace členů     zastupitelstva; dokumentace). Tento návrh bude předán všem členům zastupitelstva do     podatelny k případnému vyjádření. 

3.  Informace o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

     Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi vystoupil Ing.Feřtek s dotazem ohledně      privatizace bytových domů a jejich zůstatku v majetku městské části Praha 14. K tomuto      dotazu se následně vyjádřil starosta Ing.Froněk- není stanoven cílový stav, vše závisí na      změnách legislativy v bytové politice. 

     Hlasování:

     pro:             28
     proti:           0
     zdržel se:     0

     Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.9/ZMČ/2006

    I.     b e r e  n a  v ě d o m í

	   informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

4. Návrh na jmenování předsedů a členů kontrolního a finančního výboru
  
    Materiál uvedl starosta Ing.Froněk.V následné diskusi vystoupila Ing.Picková s návrhem,     aby byl  vytvořen výbor pro udržitelný rozvoj městské části Praha 14. Ing.Picková poté     souhlasila s návrhem, aby předložila písemný návrh ohledně priorit, kterými by se měl     tento výbor zabývat.  

    Hlasování :
      
    pro:           28 
    proti:         0
    zdržel se:   1

    Návrh usnesení byl schválen.

  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.10/ZMČ/2006

  I.	z r u š u j e

ke dni 19. 12. 2006 výbory Zastupitelstva městské části Praha 14, které byly zřízeny na základě usnesení č. 12/ZMČ/2002 :

	výbor kontrolní

výbor finanční
výbor pro správu majetku
výbor pro dopravu

 II.	z ř i z u j e

	jako své poradní a iniciativní orgány na volební období 2006 - 2010 tyto výbory:

	výbor kontrolní

výbor finanční

 III.	j m e n u j e

	1.	předsedou kontrolního výboru 	Petra Kovandu
		předsedkyní finančního výboru	Evu Dokonalovou

	2.	členy kontrolního výboru	Františka Křížka
			Ing. Miroslava Vysloužila
			Vojtěcha Šebka
			Ing. Ilonu Pickovou

	členy finančního výboru	Ing. Jiřího Feřteka
		Ing. Evu Bažilovou
		Mgr. Daniela Rovana
		Dr. Ing. Otakara Horkého

	3.	tajemnicí kontrolního výboru	Mgr. Evu Koplíkovou
		tajemníkem finančního výboru	Ing. Petra Winklera
  
 5. Návrh na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn      neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14

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

      pro:          29                         
      proti:        0
      zdržel se: 0  

      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.11/ZMČ/2006



   I.	s c h v a l u j e

               měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části         Praha 14 s účinností od 21. 10. 2006 ve výši dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí         tohoto usnesení

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

                zabezpečit výplatu odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14          ve stanovené výši s účinností od 21. 10. 2006
T: 9. 1. 2007


  6. Návrh na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněným členům      Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném      obdobném poměru na rok 2007

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

      Hlasování: 

      pro:              29   
      proti:            0   
      zdržel se:      0

      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.12/ZMČ/2006

     I.	 s t a n o v u j e

                 paušální částku pro náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části           Praha 14 na rok 2007, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném           poměru ve výši 250 Kč/hod

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

  	   zabezpečovat náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části       Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru

T: 1. 1. 2007


 7. Návrh na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14      pro rok 2007 
 
    Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal starosta      Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.



     
     Hlasování: 

     pro:             28     
     proti:           0   
     zdržel se:     1

     Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.13/ZMČ/2006
  
     I.	s c h v a l u j e

               odměny oddávajícím členům Zastupitelstva městské části Praha 14 pro rok 2007 dle         přílohy č. 1

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

	     zajistit vyplácení odměn oddávajícím v roce 2007 dle přílohy č. 1, která je nedílnou      součástí tohoto usnesení
T: 1. 1. 2007

 8. Návrh na odměny členům bývalého Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli      pověření podepisováním doložky podle § 43 zák.č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze za rok      2006
 
      Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi opět nikdo nevystoupil.
   
      Hlasování: 

      pro:            29           
      proti:          0   
      zdržel se:    0

      Návrh usnesení byl schválen.

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

      I.  s c h v a l u j e

	poskytnutí odměny členům bývalého Zastupitelstva městské části Praha 14 Ing. Václavu Hollanovi, Ing. Vladimíru Vojtovi, CSc. a Ing. Miroslavu Vysloužilovi dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

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

	   zabezpečit poskytnutí odměny členům bývalého Zastupitelstva městské části Praha 14    Ing. Václavu Hollanovi, Ing. Vladimíru Vojtovi, CSc. a Ing. Miroslavu Vysloužilovi
					        T: 31. 12. 2006






 9. Návrh na podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora terénní práce 2007
 
     Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. Pan Rudolf Mikeš se dotázal na termín „networking“,      který byl vysvětlen vedoucím OSVZ panem Beňákem, DiS – jedná se o zprostředkování      komunikace s úřady, zasíťování.

     Hlasování:

     pro:          29                 
     proti :       0 
     zdržel se:  0

     Tento návrh usnesení byl přijat. 

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.15/ZMČ/2006

      I. 	s c h v a l u j e

	  1.	podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora terénní práce 2007“

  2. finanční spoluúčast na dotačním programu „Podpora terénní práce 2007“ ve výši        61.469 Kč z rozpočtu městské části Praha 14

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

  	    zajistit předložení žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora terénní práce     2007“
										        T: 31. 12. 2006


 10. Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. – III. čtvrtletí roku 2006 
 
        Materiál uvedl starosta Ing.Froněk a doplnil jej i Mgr.Rovan. V diskusi nikdo         nevystoupil, proto bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

        Hlasování:
 
        pro:               29 
        proti:             0
        zdržel se:       0

        Tento návrh usnesení byl přijat.
    
        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.16/ZMČ/2006

       I.	s c h v a l u j e

	1.	plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. - III. čtvrtletí roku 2006                                                                                                    
	
		příjmy                                                                                 	  204.115,50 tis. 	Kč  
		výdaje                                                                                	  181.992,17 tis. 	Kč  
		z toho:                                                                                                           
		kapitálové                                                                               	      8.932,17 tis. 	Kč 
		běžné                                                                                 	  173.060,00 tis. 	Kč 
		financování                                                                           	    22.123,33 tis. 	Kč

	2.	plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. - III. čtvrtletí roku 2006 s hospodářským výsledkem ve výši 31 103 tis. Kč
       

 11. III. změna rozpočtu na rok 2006

       Materiál uvedl starosta Ing.Froněk opět s doplněním Mgr.Rovana. Vzhledem k tomu, že        se do diskuse nepřihlásil žádný z členů zastupitelstva, dal starosta Ing.Froněk hlasovat o        předloženém návrhu usnesení.

       Hlasování:

       pro:              29                         
       proti :           0          
       zdržel se :     0              

       Tento návrh usnesení byl přijat. 

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.17/ZMČ/2006

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

	      VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII. rozpočtové opatření na rok 2006


  12. Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2007

        Materiál uvedl starosta Ing.Froněk.V diskusi upozornil Ing.Feřtek na chybějící uvedení         datumu na vývěsní desce  městské části u tohoto materiálu a dále vznesl dotaz ohledně         finančního plánu na prodej bytových domů -  jak bude naloženo s finanční částkou         získanou prodejem bytových domů (hospodaření a její následná investice). Tento dotaz         zodpověděl Mgr.Rovan, zástupce starosty  městské části za uplynulé volební období –         finanční hospodaření městské části podléhá rozhodnutí zastupitelstva a je na jeho         rozhodnutí, jak bude s touto finanční částkou městská část do budoucna nakládat.
            Dále v diskusi vystoupil pan Jiří Šebek s dotazem týkajícím se LSPP – Ing.Froněk         informoval členy zastupitelstva o probíhajícím jednání se společností APION ohledně         převzetí objektu polikliniky Černý Most 

        Hlasování:

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

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.18/ZMČ/2006

        I.	 s c h v a l u j e

    1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2007                                     

	  objem přijmů                                                                        	 198.141,9 tis. 	Kč  
	 objem výdajů                                                                        	 194.902,9 tis. 	Kč   
 běžné výdaje                                                                         	 191.152,0 tis. 	Kč   kapitálové výdaje                                                                      	     3.750,9 tis. 	Kč    financování                                                                             	  - 3.239,0 tis. 	Kč

	  2.	financování objemu mzdových prostředků, finančních prostředků na platy     56.184,7 tis. Kč

	  3.	návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2007 dle přílohy č.2

	  4.	poskytnutí přechodné finanční výpomoci ČČK ve výši 300 000 Kč na úhradu provozních nákladů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2007

   5. poskytnutí přechodné finanční výpomoci Sdružení na pomoc dětem s handicapy -        Motýlek ve výši 200 000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části        Praha 14 vrácena v průběhu roku 2007

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

   schvalovat rozpočtové úpravy u běžných a kapitálových výdajů maximálně do výše           5 mil. Kč a o těchto úpravách vždy informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14    v rámci čtvrtletních rozborů hospodaření předkládaných Zastupitelstvu městské části    Praha 14
     

 13. Návrh na dofinancování Domu sociálních služeb, Bojčenkova 1099 provozovaným        Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 

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

        Hlasování:

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

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.19/ZMČ/2006

       I.	s c h v a l u j e

	  1.	poskytnutí finančního příspěvku ve výši 173.000 Kč  na pokrytí provozních nákladů Domu sociálních služeb, Bojčenkova 1099 provozovaným Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 v roce 2006

	  2.	znění návrhu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 173.000 Kč  na pokrytí   provozních nákladů Domu sociálních služeb, Bojčenkova 1099 provozovaným Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 v roce 2006 mezi městskou částí Praha 14 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže     Praha 9

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

	   zajistit uzavření výše uvedené smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku

T: 31. 12. 2006


 14. Návrh na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 126.563,-- Kč odpovídající dluhu        na nájemném ke dni úmrtí nájemce bytu v ulici Doležalova 1046 Praha 9 dle        usnesení D 1266/2004 Obvodního soudu Hradec Králové

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

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

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.20/ZMČ/2006

      I. 	s c h v a l u j e

   odepsání nedobytné pohledávky ve výši 126.563 Kč odpovídající dluhu na nájemném     ke dni úmrtí nájemce  bytu v ulici  Doležalova 1046, Praha 9 dle usnesení D     1266/2004 Obvodního soudu Hradec Králové

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

 zajistit odepsání nedobytné pohledávky ve výši 126.563 Kč odpovídající dluhu na  nájemném ke dni úmrtí nájemce  bytu v ulici  Doležalova 1046, Praha 9 dle usnesení      D 1266/2004 Obvodního soudu Hradec Králové
T: 31. 12. 2006


 15. Návrh k majetkoprávnímu vypořádání pozemků parc.č. 2665/110 a 2665/103 v k.ú.         Kyje, pod budovou MŠ Kostlivého a částí přiléhající veřejné komunikace 
 
        Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. Vzhledem k tomu, že žádný z členů zastupitelstva         nevznesl ani dotaz či připomínku, dal starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém          návrhu usnesení. 

        Hlasování:

       pro:             28                   
       proti:            0 
       zdržel se :    1

       Návrh usnesení byl přijat

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.21/ZMČ/2006

     I.	 s c h v a l u j e

	uzavření kupní smlouvy (příloha č. 7) mezi městskou částí Praha 14 a podnikem Kovošrot, s. p. v likvidaci, za účelem úplatného nabytí pozemků parc. č. 2665/110          o výměře 1 042 m2 pod budovou MŠ Kostlivého a parc. č. 2665/103 o výměře 365 m2 pod částí přiléhající veřejné komunikace, vše v k. ú. Kyje, za kupní cenu dle dohody ve výši 956 760 Kč

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

	  zajistit uzavření kupní smlouvy mezi MČ Praha 14 a podnikem Kovošrot, s.  p.                  v likvidaci
           T: 30. 4. 2007


 16. Návrh k podnětu na změnu územního plánu hl.m.Prahy funkčního využití pozemku        parc.č. 260/10 k.ú. Kyje, z přírodní nelesní plochy – ZN na všeobecně obytné území -        OV 

       Materiál uvedl starosta Ing.Froněk.V diskusi poukázal Ing.Feřtek na řešení dopravy v této       lokalitě a na chybějící souhlas vlastníka plynovodu.Vyslovil svůj názor ohledně       koncepčního řešení této plochy. Starosta Ing.Froněk poukázal na dopravní napojení       zohledněné ve studii  z roku 1993,1994, která neřešila v té době územní plán. Ing.Skala,       zástupce starosty za uplynulé volební období doplnil informace o požadavku na       budoucí komplexní řešení územního plánu v této lokalitě.  

     Hlasování:

      pro:            20                          
      proti:          1   
      zdržel se :  8        

     Návrh usnesení byl přijat

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.22/ZMČ/2006

     I.	 b e r e  n a  v ě d o m í

 návrh na změnu územního plánu hl. m. Prahy funkčního využití pozemku parc.               č. 260/10 k. ú. Kyje z přírodní nelesní plochy - ZN na polyfunkční území všeobecně  obytné - OV a návrh na časový posun před rok 2010 pro výstavbu 2 rodinných domů

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

	  sdělit vyjádření Zastupitelstva městské části Praha 14 k návrhu změny využití pozemku   parc. č. 260/10 k. ú. Kyje z přírodní nelesní plochy - ZN na všeobecně obytné území -   OV a k návrhu na časový posun před rok 2010 odboru územního plánu MHMP

T: 29. 12. 2006




 17. Návrh k podnětu na změnu ÚPn sídelního útvaru hl.m.Prahy funkčního využití části        pozemku parc.č. 1389/1, 1389/3 k.ú. Hloubětín, z kategorie smíšené obchodu a        služeb SVO na čistě obytnou OB 
 
       Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta        Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

       Hlasování:

       pro:             25                          
       proti:           2 
       zdržel se :    2
       
      Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.23/ZMČ/2006

      I.	 b e r e  n a  v ě d o m í

                 návrh úpravy využití území části polyfunkční plochy smíšené obchodu a služeb – SVO           na plochu čistě obytnou – OB pro výstavbu rodinných domů

       II.  d o p o r u č u j e

	    zachování koeficientu míry využití B 8

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

                      sdělit vyjádření Zastupitelstva městské části Praha 14 k návrhu úpravy využití území                části polyfunkční plochy smíšené obchodu a služeb – SVO na plochu čistě obytnou                – OB odboru územního plánu MHMP

        T: 29. 12. 2006

 18. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 656/5 v k.ú.Hostavice 

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


       Hlasování:

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

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.24/ZMČ/2006




      I.	  s c h v a l u j e

	   uzavření kupní smlouvy (příloha č. 4) mezi městskou částí Praha 14 a manžely Evou         a Ludvíkem Tříškovými, bytem Baštýřská 458, Praha 9 na prodej pozemku                 parc. č. 656/5 v  k. ú. Hostavice, o výměře 32 m2, za dohodnutou kupní cenu                              ve výši 1 020 Kč/m2, tj. celkovou kupní cenu 32 640 Kč

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

	   informovat manžele Tříškovi o rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 14                a zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 656/5  v k. ú. Hostavice

T: 15. 1. 2007

 19. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 2145 v k.ú. Kyje 	

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

       Hlasování:

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

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.25/ZMČ/2006

       I.	s c h v a l u j e

	   uzavření kupní smlouvy (příloha č. 4) mezi městskou částí Praha 14 a panem Milanem    Bendou, bytem Na Groši 1168/12, Praha 10 na prodej pozemku parc. č. 2145                    v k. ú. Kyje za cenu 3 786 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 2 767 566 Kč

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

  	    informovat pana Milana Bendu o rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 14               a zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2145 v k. ú. Kyje

T: 10. 1. 2007

 20. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 2161 v k.ú. Kyje 
  
        Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. Vzhledem k tomu, že žádný z členů zastupitelstva         nevznesl ani dotaz či připomínku, dal starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém          návrhu usnesení. 

        Hlasování:

       pro:                  28                                                   
       proti:                 0
       zdržel se :          1

     Tento návrh  usnesení byl přijat

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.26/ZMČ/2006

    I.	s c h v a l u j e

	uzavření kupní smlouvy (příloha č. 4) mezi městskou částí Praha 14 a paní Veronikou Pechovou, bytem Kutilova 3067/12, Praha 4 na prodej pozemku parc. č. 2161             v k. ú. Kyje za  dohodnutou kupní cenu ve výši 2 415 500 Kč

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

	 informovat paní Pechovou o rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 14 a zajistit  uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2161 v k. ú. Kyje
            T: 10. 1. 2007

21. Návrh na prodej pozemku parc.č. 845 v k.ú. Kyje 
 
      Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta       Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

      Hlasování:

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

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.27/ZMČ/2006

    I.	r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 47/ZMČ/2006 ze dne 19. 6. 2006 v plném rozsahu

   II.	s c h v a l u j e

	uzavření kupní smlouvy (příloha č. 4) mezi městskou částí Praha 14 a paní Věrou Kovářovou, bytem Podlišovská 11, Praha 9 na prodej pozemku parc. č. 845 o výměře 242 m2 v k. ú. Kyje za cenu 2 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 532 400 Kč

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

                   informovat pí Kovářovou o rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 14 a zajistit             uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 845 v k. ú. Kyje
           T: 31. 1. 2007

22. Návrh k uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výstavbě nových bytových jednotek         formou  střešní nástavby na bytovém domě čp. 1087 –1090, k.ú. Černý Most
 
      Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta       Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

     Hlasování:

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

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.28/ZMČ/2006

     I.	s c h v a l u j e

	uzavření dodatku č. 1 (příloha č. 4) smlouvy o výstavbě nových bytových jednotek formou střešní nástavby na bytovém domě Cíglerova č. p. 1087 - 1090, k. ú. Černý Most mezi městskou částí Praha 14 a Sdružením Belstav Praha, s. r. o. a SKV Praha, s. r. o., se sídlem Kardašovská 625/3, Praha 9

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

   1. zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výstavbě nových bytových jednotek        formou střešní nástavby
                                                                                                                                T: 31. 1. 2007

   2. informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14 o uzavírání případných dalších        dodatků ke smlouvě o výstavbě nových bytových jednotek formou střešní nástavby        na bytovém domě Cíglerova č. p. 1087 - 1090, k. ú. Černý Most
T: průběžně

23. Návrh k žádosti o závazné vyjádření k bezúplatnému převodu pozemků parc.č.          708/38, 708/39 a 2468/2, vše v k.ú. Hloubětín do svěřené správy nemovitostí MČ       Praha 14

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

      Hlasování:

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

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.29/ZMČ/2006

      I.	 s c h v a l u j e

 bezúplatný převod pozemků parc. č. 708/38, 708/39 a 2468/2, vše v k. ú. Hloubětín do  svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14





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

	     provést potřebné kroky k zajištění bezúplatného převodu pozemků parc. č. 708/38,      708/39 a 2468/2, vše v k. ú. Hloubětín do svěřené správy nemovitostí městské části       Praha 14
										            T: 15. 1. 2007

24. Návrh k převodu spoluvlastnických podílů pozemků hl.m.Prahy v k.ú. Černý Most       do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

      Materiál uvedl starosta Ing,.Froněk. V diskusi opět nikdo nevystoupil.

      Hlasování:

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

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.30/ZMČ/2006

      I.	  s c h v a l u j e

	  převod spoluvlastnických podílů pozemků hl. m. Prahy v k. ú. Černý Most, uvedených    v příloze č. 1, do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

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

  	    prostřednictvím OSM MHMP požádat o projednání žádosti k převodu     spoluvlastnických podílů pozemků hl. m. Prahy v k. ú. Černý Most, uvedených     v příloze č. 1, do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 orgány hl. m.     Prahy
										            T: 15. 1. 2007

24A. Návrh na odsouhlasení způsobu prodeje bytového domu v ulici Doležalova čp.           1047- 1053 na pozemcích parc.č. 221/35 až 221/41 a 221/330 až 221/332 jiného           vlastníka vše v k.ú. Černý Most za kupní cenu 43. 198.880 Kč 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 nikdo nevystoupil.

          Hlasování:

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

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.31/ZMČ/2006

      I.  s c h v a l u j e 

 prodej  bytového domu v  ulici Doležalova č. p. 1047 - 1053 na pozemcích parc.             č. 221/35 až 221/41 a 221/330 až 221/332 jiného vlastníka  vše v k. ú. Černý Most za  kupní cenu 43.198.880 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. 72/1994Sb., 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: únor  2007

25. Návrh k dodatku č. 2 zřizovací listiny Základní školy, Praha 9 – Černý Most, 
      Vybíralova 964

       Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi opět nikdo nevystoupil.
 
       Hlasování:

       pro:             27                  
       proti:           0
       zdržel se :   2       
       
       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.32/ZMČ/2006

       I.	s c h v a l u j e

	zrušení odloučeného pracoviště Základní školy, Praha 9  -  Černý Most,       Vybíralova  964  v  1/2  objektu  Vybíralova  969, Praha 9  -  Černý  Most


	dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9  -  Černý  Most,        Vybíralova   964


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

      zajistit podepsání dodatku č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9 - Černý       Most, Vybíralova 964
                      T: 30. 12. 2006







26. Návrhy, připomínky, interpelace

Problematika na ZŠ Generála Janouška – na úvod starosta Ing.Froněk spolu s Mgr.Žákovou, zástupkyní starosty seznámili členy zastupitelstva se situací na ZŠ Generála Janouška a zároveň vysvětlili, že požadované odvolání paní ředitelky Šťastné  na žádost rodičů či pedagogického sboru nedovoluje školský zákon a dále připomněli, že kontrola provedená na této škole neshledala žádné nedostatky.

Poté  se svými diskusními příspěvky vystoupili:

Paní Kuchařová  a paní Jindrová - zástupkyně rodičů ZŠ Generála Janouška
Paní Šídlová - učitelka na ZŠ Generála Janouška
PhDr.Zuzana Jelenová - členka rady

Ing.Feřtek -  předložil písemnou interpelaci :

                    1) Ochranné pásmo kostela sv.Bartoloměje
                     2) Distribuce podkladových materiálů a schválených usnesení se zápisem                           ZMČ Praha 14 na CD nosič
                     3) Program rozvoje MČ Praha 14 na další období
                     4) Výstavba golfového hřiště
                     5) Výstavba parku V Čeňku

Starosta Ing.Froněk vyzval Ing.Feřteka, zda k těmto interpelacím má návrh usnesení – Ing.Feřtek žádný návrh usnesení nepřednesl. Tyto interpelace budou písemně zodpovězeny v příslušné lhůtě.    


27. Závěr
 
      Ověřovatelé: 	Rudolf Mikeš	                    ………………………………

Dr.Ing.Otakar Horký          …………………………….

	













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



