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ZÁPIS

ze 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 29. 3. 2011 
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:     31 - dle prezenční listiny

Omluveni:  
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé:  Mgr. Marek Polach, Jiří Šebek

Zapisovatelka: Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 15.00 hod 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, na kterém přivítal:
	členy Zastupitelstva
	zaměstnance Úřadu městské části Praha 14
	a všechny další přítomné hosty


Starosta konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, dle prezence je přítomna nadpoloviční většina členů, takže zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Dále starosta Bc. Vondra oznámil členům zastupitelstva, že zápis z 2. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty.

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

Navrženi byli:  Mgr. Marek Polach, Jiří Šebek

Hlasování :

pro:            31
proti:           0 
zdržel se:     0

Ověřovatelé zápisu ze 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.
Starosta Bc. Vondra následně přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva.  

Návrh  programu:

1. Zahájení a volba  návrhového a volebního výboru 

2. Návrh - Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2010

3. Návrh k poskytnutí grantů z programů „Grant pro oblast 1 - sociální služby“ a  „Příspěvek      na zajištění služby“ 

4. Návrh k přidělení grantů v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit v roce     2011

5. Návrh - V. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2010

6. Návrh - Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2011

7. Návrh - 1. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2011

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

9. Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 

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

11. Návrh ke zprávě o činnosti Rady  městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2010

12. Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21 (VVVMA21)

13. Návrh k rozšíření počtu členů výboru pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21

14.  Návrh ke statutu výboru pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21

15. Návrh ke Smlouvě  o postoupení pohledávky uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a       Společenstvím  pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090

16. Návrh k podání žádosti městské části Praha 14 o svěření a odejmutí některých  pozemků       v k.ú. Kyje v souvislosti s rekonstrukcí komunikace Broumarská

17. Návrh k podání žádosti o svěření pozemků parc.č. 73/2, 73/4, 73/6, 118/1, 118/2 a 118/3,       k.ú. Černý Most, z vlastnictví hl.m.Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

18. Návrh k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 782/25 o velikosti  126 m2 , k.ú.       Hloubětín s Družstvem 591, se sídlem Klánovická 591, Praha 9

19. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 545/15, k.ú. Hloubětín se společností       JRD Hlubočepy, s.r.o.

20. Návrh k plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na rok       2011

21. Informace pro Zastupitelstvo městské části Praha 14 - vyhodnocení ankety názorů       zastupitelů MČ Praha 14

22. Informace o problému s dodávkou vody v Hostavicích 

23. Návrhy, připomínky, interpelace

24. Závěr

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




Hlasování: 

pro:             31
proti:           0 
zdržel se:     0      Tento návrh byl přijat. 

Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byl schválen.

1. Volba návrhového a volebního výboru
Starosta Bc. Radek Vondra vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhového a volebního výboru. Tajemnicí návrhového a volebního výboru navrhl paní Mgr. Evu Štětinovou, vedoucí  OPM.

Navrženi byli:   Viktor Šíma, Vladimíra Petzoldová, Josef  Ťoupal

Hlasování: 

pro:              29
proti:            0 
zdržel se:     2

Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni.

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

Předsedou  návrhového a volebního výboru byl zvolen pan Viktor Šíma. 

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

2. Návrh - Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2010
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                31     
proti:               0 
zdržel se:         0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 1/ZMČ/2011

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

	informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2010

3. Návrh k poskytnutí grantů z programů „Grant pro oblast 1 - sociální služby“ a      „Příspěvek  na zajištění služby“ 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                31     
proti:               0 
zdržel se:         0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 2/ZMČ/2011

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

	1.	doporučení Rady městské části Praha 14 k poskytnutí grantů z programů „Grant pro oblast 1 – sociální služby“ a  „Příspěvek na zajištění služby“ (příloha č. 3 a 4) 

	2.	doporučení grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních                         a návazných služeb k poskytnutí grantů z programů „Grant pro oblast 1 – sociální služby“ a  „Příspěvek na zajištění služby“ (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)
	
II.	s c h v a l u j e
	
	poskytnutí grantů dle příloh č. 3 a 4

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

zajistit uzavření smluv s žadateli uvedenými v přílohách č. 3 a 4 tohoto usnesení za podmínky, že žadatelé uvedení v příloze č. 1 doplní formální podmínky stanovené grantovým řízením                                                                                        T: 29. 4. 2011

4. Návrh k přidělení grantů v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit      v roce 2011
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 paní Soňa Tománková. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                31     
proti:               0 
zdržel se:         0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 3/ZMČ/2011

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

	1.	přidělení grantů žádostem v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit podle přílohy č. 3 (s výjimkou žádostí uvedených v bodu II. tohoto usnesení), která je nedílnou součástí tohoto usnesení 

	2.	specifikaci účelového využití přidělených grantů u žádostí č. 4 a 7 v podoblasti kultury a volného času a žádostí č. 6, 12 a 24 v podoblasti sportu a tělovýchovy podle bodu č. 3 zápisu z jednání grantové komise
	

II.	s c h v a l u j e
	
přidělení grantů žádostem č. 4, 8, 9, 21, 22 a 25 v podoblasti kulturních a volnočasových aktivit uvedených v příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

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

1.	informovat žadatele o výsledcích grantového řízení
T: 15. 4. 2011

2.	zajistit podepsání darovacích smluv  s úspěšnými žadateli                    T: 30. 4. 2011

5. Návrh - V. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2010
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                31     
proti:               0 
zdržel se:         0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 4/ZMČ/2011

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

	22., 23., 24., 25. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010     
 
6. Návrh - Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2011
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.
V diskusi poté vystoupil člen zastupitelstva pan Josef Kutmon, který citoval ze znění předvolebních slibů strany TOP09 ohledně slibovaných úspor a výroku o přebujelém úřednickém aparátu. Poukázal na vznik účelového postu vytvořeného oddělením pro komunikaci s občany  a  vyzval starostu k omluvě veřejnosti a o informování  občanů ohledně nesprávně použitých  volebních výroků. Dále vznesl dotaz, jak bude strana TOP09 řešit problematiku úspor městské části Praha 14 v roce 2013 a  poukázal na chybějící programové prohlášení.  Na závěr svého příspěvku oznámil, že klub ODS se zdrží při hlasování o rozpočtu.  Na  tyto náměty poté reagoval starosta městské části Praha 14 Bc. Vondra, který  oznámil, že programové prohlášení bude předloženo na příštím jednání rady tj. 4.4. 2011 a
také, že strana TOP09 i nadále trvá na svých volebních prohlášeních,  tudíž nevidí důvod k omluvě veřejnosti.  Poté v diskusi vystoupil předseda FV  ZMČ Praha 14  Mgr. Dr. Petr Štulc, který poukázal na současnou finanční situaci městské části Praha 14 (výdaje, hotovostní příjmy) a plnění finančních cílů. Dále připomenul, že nové vedení převzalo hospodaření městské části na závěr roku 2010, není tedy možné zatím naplnit ambice, o které je usilováno. Dále seznámil členy zastupitelstva s předjednáním kontraktů na úspory  el. energie a dalších. Na závěr člen zastupitelstva Mgr. Marek Polach připomenul, že v současné době hospodaří městská část s provizoriem, tudíž nebylo možné během uplynulých 5 měsíců přejít k radikálnějším krokům týkajících se finančních prostředků městské části Praha 14.  Poté  opět člen zastupitelstva pan Josef Kutmon  připomenul rozpory  ve volebním prohlášení strany TOP09 a  dále připomenul, že náklady na úřednický aparát nemají souvislost s rozpočtovým provizoriem.  MUDr. Kateřina Pavlíčková poté v diskusi vznesla dotaz ohledně sestavování rozpočtu v rámci koalice a člen zastupitelstva Ing. Pavel Mixa vznesl dotaz týkající se hájení úspor  ze strany TOP09  vzhledem k utvořené koalici s ČSSD.  Na toto reagoval poté předseda FV Mgr. Dr. Petr Štulc, který vznesl námitku ohledně sestavování rozpočtu a poukázal na to, že ze strany bývalého vedení nebyla vedena žádná komunikace. Proti této námitce následně protestovali MUDr. Pavlíčková spolu Ing. Mixou, kteří opakovaně poukazovali na nepravdivá konstatování ohledně hospodaření ve volebním prohlášení strany TOP09 a požadovali vysvětlení rozporně uváděných údajů. Dále vystoupil  Ing. Froněk, který také  poukázal na nepravdivá tvrzení ve volebním prohlášení strany TOP09 a poté poukázal na nepravdivé údaje zveřejněné  v článku  deníku Metro. Následně vznesl dotaz ke starostovi  Bc. Vondrovi  - jednání s novým primátorem ohledně investic a konkrétně investiční akce Hloubětín - technická vybavenost a park U Čeňku.  Na toto reagoval současný starosta Bc. Vondra, který informoval o tom, že článek uvedený v deníku Metro nebyl autorizován a dále, že jednání o zmíněných investičních akcích vede zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  Zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová  poté seznámila členy zastupitelstva a ostatní přítomné  o možnostech dosažení úspor  v konkrétních oblastech a  o provádění analýz ohledně ušetření finančních prostředků. Dále informovala o proběhnutých jednáních ohledně investiční akce park U Čeňku - vzhledem k rozpočtové změně bude využita možnost požádat o grant z EU v rámci dotačních programů a dále seznámila členy zastupitelstva s výší finančních prostředků na investiční akci Hloubětín - technická vybavenost. Na závěr diskuse zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová prohlásila, že nehodnotí hospodaření s finančními prostředky v minulém období jako rozmařilé, neboť v minulých letech bylo nakládáno s finančními prostředky městské části Praha 14 s obezřetností.  

Vzhledem k ukončení diskuse dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 

Hlasování:

pro:                20     
proti:               0 
zdržel se:        11      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 5/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e   

	1.	návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2011
	
	objem příjmů                                                                               282.510,50	tis. 	Kč                     
        	
	objem výdajů                                                                               305.127,90 	tis.	Kč
        	
	běžné výdaje                                                                                236.557,90 	tis. 	Kč
        	
	kapitálové výdaje                                                                          68.570,00 	tis. 	Kč  
        	
	financování                                                                                    22.617,40 	tis. 	Kč

	2.	návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2011 dle přílohy č. 2

	3.	limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 59.100 tis. Kč

	4.	rozpočtový výhled na rok 2012 - 2013

	5.	poskytnutí přechodné finanční výpomoci ČČK ve výši 300.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2011

	6.	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 2011

	7.	poskytnutí přechodné finanční výpomoci občanskému sdružení Jahoda ve výši 200.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2011

	8.	poskytnutí bezúročné půjčky Farní charitě Praha 14 - Černý Most, Kyje na projekt podporovaný MVČR ve výši 130.000 Kč splatnou do 30. 4. 2011
	
         9.	zmocnění  pro Radu městské části Praha 14 k provádění  rozpočtových opatření       v  souvislosti   s  přijetím   dotací   MPSV   na   výplatu   dávek  příspěvků  bez omezení

	10.	zmocnění pro Radu městské části Praha 14 k provádění rozpočtových opatření                u běžných výdajů  maximálně do výše 5 mil. Kč, u kapitálových výdajů do výše           10 mil. Kč  a  o  těchto  úpravách vždy informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14 v rámci čtvrtletních rozborů hospodaření předkládaných Zastupitelstvu městské části Praha 14                                                                            T: 29. 3. 2011

7. Návrh - 1. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2011
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                24     
proti:               0 
zdržel se:         7      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 6/ZMČ/2011

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

	1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011     
 
8. Návrh na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn     neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                30     
proti:               0 
zdržel se:         1      
Tento návrh byl přijat   


Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 7/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e 

měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 s účinností od 1. 1. 2011      
 
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

	zajistit realizaci tohoto usnesení s platností od 1. 1. 2011

9. Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                31     
proti:               0 
zdržel se:         0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 8/ZMČ/2011

I.	z v o l i l o

	přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

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

zajistit doručení usnesení o zvolení přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 9						          T: 15. 4. 2011

10. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
   Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi  poté vystoupil
   člen zastupitelstva Jiří Šebek, který vznesl dotazy k bodům: 
   č. 49: zajistit nezbytné kroky vedoucí k  úplatnému převodu objektu č. p. 993, 994 a pozemků
   parc. č. 232/120, 232/119 v ulici Kpt. Stránského, Praha 9, k. ú. Černý Most do osobního
   vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb - proč byl tento úkol pozastaven     
 č. 32 - zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 924/2, k.ú. Hostavice, pokud nebudou podány zásadní námitky ke zveřejněnému záměru - o jaký pozemek se jedná. 
Tyto dotazy vzápětí zodpověděl zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák - k bodu č. 49 uvedl, že v programovém prohlášení, které bude Rada městské části Praha 14 projednávat následující pondělí, je privatizace opět uvolněna  a k bodu č. 32 uvedl, že Ing. Mezenská (OSMI) prověří uvedený pozemek a písemnou informaci poskytne panu Šebkovi. Poté dal starosta Bc. Vondra  hlasovat o předloženém návrhu usnesení.


Hlasování:

pro:                31     
proti:               0 
zdržel se:         0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 9/ZMČ/2011

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 

11. Návrh ke zprávě o činnosti Rady  městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2010
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                31     
proti:               0 
zdržel se:         0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 10/ZMČ/2011

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2010

12. Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21 (VVVMA21)
Materiál předložila předsedkyně VVVMA 21 Ing. Ilona Picková a uvedl jej starosta městské části Praha 14 Bc. Vondra.  V následné diskusi poté ve svém příspěvku členka zastupitelstva MUDr. Kateřina Pavlíčková zrekapitulovala činnost  agendy MA 21 za minulé volební období. Člen zastupitelstva pan Jiří Šebek následně vznesl dotaz k činnosti výboru v souvislosti s revitalizací a rekonstrukcí dětských hřišť na území městské části Praha 14, dále vznesl dotaz ohledně rozšíření počtu členů výboru a proč  program revitalizace hřišť  spadá do gesce výboru.   Poté vystoupil člen zastupitelstva pan Jiří Zajac, který vznesl za klub ODS návrh na znění usnesení, ve kterém zazní konkrétní úkoly na starostu Bc. Vondru, vzhledem k tomu, že je garantem MA 21.  Následně vystoupil bývalý zástupce starosty pan Bohumil Sobotka, který  ve svém příspěvku připomenul, že MA 21 je v působnosti starosty městské části, který za ni  nese zodpovědnost;  dále zmínil diskusi na diskusním fóru  a vznesl dotaz týkající se kompetencí Ing. Pickové.  Následovalo vyjádření starosty Bc. Vondry k tomuto materiálu. Ing. Picková poté zodpověděla dotaz pana Jiřího Šebka - hřiště ve Vlčkově ulici bylo projednáváno s veřejností a další rekonstrukce ostatních dětských hřišť na území městské části Praha 14 je v řešení. 
Poté návrhový a volební výbor předložil členům zastupitelstva návrh usnesení pana Zajace :     

Hlasování:

pro:                26     
proti:               0 
zdržel se:        5      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 11/ZMČ/2011

I.	u k l á d á   
Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

zpracovat a předložit: 

	1.	zprávu o realizaci programu Zdravá městská část a místní Agenda 21 za rok 2010

2.	předložit komunitní plán Zdravé městské části na rok 2011              T: 30. 4. 2011

13. Návrh k rozšíření počtu členů výboru pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V následné diskusi  MUDr. Kateřina Pavlíčková připomenula opět činnost MA 21, která se řídí danými pravidly a také, že v minulém volebním období činnost MA 21 vykonávala zvolená komise, nikoliv  zvláště navržený výbor. Za klub ODS poté navrhla zrušení výboru a převedení činnosti znovu do kompetence komise, tak jako tomu bylo dříve. Poté vystoupil Ing. Vojta, který zastupitelům předal dopis, ve kterém podává odvolání proti usnesení č. 135/RMČ/2011 z 9. jednání rady, kterým byl odvolán z členství v dopravní komisi a dále se v něm vyjadřuje k odvolání paní Mgr. Lenky Ottové z výše zmíněného výboru.  Na tento dopis poté reagoval starosta Bc. Vondra, který navrhl, aby se předloženým dopisem členové zastupitelstva zabývali  na závěr zasedání zastupitelstva v rámci bodu návrhy, připomínky. S tímto návrhem poté členové zastupitelstva souhlasili  a vzhledem k předchozímu návrhu podanému MUDr. Pavlíčkovou  předseda návrhového a volebního výboru přednesl návrh usnesení na zrušení výše zmiňovaného výboru. 

Hlasování:

pro:                10     
proti:              18 
zdržel se:        3      
Tento návrh  nebyl přijat   

Následně starosta Bc. Vondra předložil původní návrh usnesení: 

Hlasování:

pro:                20     
proti:              0 
zdržel se:        11      
Tento návrh  byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 12/ZMČ/2011

I.	o d v o l á v á   

z členství ve výboru pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21 paní Lenku Ottovou

II.	j m e n u j e 

	členy výboru pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21:  

	Bc. Radek Vondra
	Mgr. Eva Jiříková, CSc.
	Dejan Veljanovski
	Lucie Pražáková
	Jitka Chruňáková

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

	informovat členy výboru o jejich jmenování                                                T: 15. 4. 2011

14.  Návrh ke statutu výboru pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V  diskusi  poté členka zastupitelstva MUDr. Kateřina Pavlíčková opětovně připomenula činnost výboru a v minulém volebním období činnost komise, zabývající se tímtéž a podala  návrh na odvolání předsedkyně výboru. Další člen zastupitelstva pan Jiří Zajac poté navrhl, aby  volba o odvolání předsedkyně výboru proběhla formou tajného  hlasování.

Hlasování o návrhu na tajné hlasování -  návrh pana Jiřího Zajace 

Hlasování:

pro:                10     
proti:              18 
zdržel se:        3      
Tento návrh  nebyl přijat   

Hlasování o odvolání předsedkyně výboru - návrh MUDr. Pavlíčkové

Hlasování:

pro:                10     
proti:              18 
zdržel se:        3      
Tento návrh  nebyl přijat   

Dále zazněl návrh člena zastupitelstva pana Josefa Kutmona na zrušení uvolněné funkce předsedkyně  výboru : 

Hlasování:

pro:                10     
proti:              18 
zdržel se:        3      
Tento návrh  nebyl přijat   

A poté zazněl další návrh pana Josefa Kutmona na vyslovení nespokojenosti členů zastupitelstva s prací předsedkyně výboru Ing. Ilony Pickové

Hlasování:

pro:                10     
proti:              15 
zdržel se:        6      
Tento návrh  nebyl přijat   


Na závěr celého hlasování k tomuto bodu připomenul člen zastupitelstva MUDr. Lubomír Kulíšek, že zastupitelstvo nemá zaujímat stanovisko k nespokojenosti a poté člen zastupitelstva MUDr. Jan Kaufman vyzval členy zastupitelstva ke hlasování o původním návrhu usnesení. Člen zastupitelstva pan Jiří Šebek poté vznesl podnět k tomu, aby koaliční strany  řešili celkovou situaci  ohledně  výboru.    

Hlasování o původním návrhu usnesení: 

pro:                18     
proti:              7 
zdržel se:        6      
Tento návrh  byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 13/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e   

statut výboru pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21 podle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí usnesení

15. Návrh ke Smlouvě  o postoupení pohledávky uzavřené mezi městskou částí Praha 14       a  Společenstvím  pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090
Materiál uvedl  zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V  diskusi   člen zastupitelstva pan Jiří Šebek vznesl dotaz,  týkající se stanoviska majetkové komise. Následně Ing. Vodák panu Šebkovi vysvětlil, proč tento materiál nebyl projednáván majetkovou komisí  a Ing. Mezenská (OSMI) dále upozornila pana Šebka, že dům již není součástí majetku městské části Praha 14. Poté dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:                30     
proti:              0 
zdržel se:       1      
Tento návrh  byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 14/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e   

uzavření smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi městskou částí Praha 14                          a Společenstvím pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě   

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

uzavřít výše uvedenou smlouvu o postoupení pohledávky mezi městskou částí Praha 14 a Společenstvím pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090                   T: 30. 3. 2011

16. Návrh k podání žádosti městské části Praha 14 o svěření a odejmutí některých        pozemků  v k.ú. Kyje v souvislosti s rekonstrukcí komunikace Broumarská
Materiál uvedl  zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V  diskusi   
nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                31     
proti:              0 
zdržel se:       0      
Tento návrh  byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 15/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e   

	1.	odnětí pozemků parc. č. 3/2, 8/3, 8/5, 2717/9, 2724/2 2724/4, k. ú. Kyje, které jsou součástí silničního tělesa komunikace Broumarská a odnětí pozemků parc. č. 84/7, 84/8 a 84/10, k. ú. Kyje, o které žádá OOP MHMP pro správu DUN ze svěřené správy městské části Praha 14

	2.	odnětí pozemků parc. č. 80/5, 80/6, 81/3, 84/11 a 84/14, k. ú. Kyje, které jsou součástí chodníků ze svěřené správy městské části Praha 14

	3.	svěření pozemků parc. č. 2724/17 a 2724/23, k. ú. Kyje, které jsou součástí místní komunikace a zelené plochy poblíž kostela sv. Bartoloměje do svěřené správy městské části Praha 14
   
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

zajistit předložení žádosti o svěření a odnětí pozemků v k. ú. Kyje, jak jsou uvedeny v bodě I.                                                                                                         T: 15. 4. 2011

17. Návrh k podání žádosti o svěření pozemků parc.č. 73/2, 73/4, 73/6, 118/1, 118/2 a       118/3, k.ú. Černý Most, z vlastnictví hl.m.Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ       Praha 14
Materiál uvedl  zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V  diskusi  opět nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                31     
proti:              0 
zdržel se:       0      
Tento návrh  byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 16/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e   

	podání  žádosti o svěření pozemků parc. č. 73/2, 73/4, 73/6, 118/1, 118/2 a 118/3,                     k. ú. Černý Most, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14
 



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

zajistit odeslání žádosti o svěření pozemků parc. č. 73/2, 73/4, 73/6, 118/1, 118/2                a 118/3, k. ú. Černý Most, odboru evidence, správy a využití majetku MHMP po obdržení stanoviska  TSK hl. m. Prahy                                                         T: 31. 5. 2011

18. Návrh k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 782/25 o velikosti  126 m2 ,       k.ú. Hloubětín s Družstvem 591, se sídlem Klánovická 591, Praha 9
Materiál uvedl  zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V  diskusi  opět nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                31     
proti:              0 
zdržel se:       0      
Tento návrh  byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 17/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e   

uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 782/25 o výměře 126 m2 definovanou jako pozemek parc. č. 782/61, k. ú. Hloubětín, s Družstvem 591, se sídlem              Klánovická 591, Praha 9 za celkovou cenu 45 000 Kč

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

zajistit uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 782/25 o výměře 126 m2 definovanou jako pozemek parc. č. 782/61, k. ú. Hloubětín, s Družstvem 591, se sídlem Klánovická 591, k. ú. Hloubětín                                                                   T: 15. 5. 2011

19. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 545/15, k.ú. Hloubětín se       společností  JRD Hlubočepy, s.r.o.
Materiál uvedl  zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V  diskusi  opět nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                28     
proti:              0 
zdržel se:       3      
Tento návrh  byl přijat   





Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 18/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e   

uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 545/15, k. ú. Hloubětín, se společností JRD Hlubočepy, s. r. o., se sídlem Vinohradská 3330/220a, Praha 10, za cenu 70 527 Kč  

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

zajistit uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 545/15, k. ú. Hloubětín,                         se společností JRD Hlubočepy, s. r. o.                                                          T: 30. 4. 2011

20. Návrh k plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na       rok  2011
Materiál byl předložen  KV ZMČ Praha 14. V  diskusi  k materiálu nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                31     
proti:              0 
zdržel se:       0      
Tento návrh  byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 19/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e   

plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na rok 2011 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě   

II.	u k l á d á
	kontrolnímu výboru Zastupitelstva městské části Praha 14

zajistit plnění výše uvedeného plánu činnosti                                                 T: průběžně

21. Informace pro Zastupitelstvo městské části Praha 14 - vyhodnocení ankety názorů       zastupitelů MČ Praha 14
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V následné diskusi nikdo
nevystoupil. 

22. Informace o problému s dodávkou vody v Hostavicích 
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V  diskusi  o problému s dodávkou vody vznesl dotazy člen zastupitelstva pan Jiří Šebek, jemuž  vzápětí tyto dotazy  zodpověděl starosta  Bc. Vondra

23. Návrhy, připomínky, interpelace

MUDr. Kateřina Pavlíčková - upozornila na hustou dopravu v okolí kostela sv. Bartoloměje,                                                    jejímž následkem pukají zdi na kostele a proto podala návrh                                                    na usnesení, ve kterém by se rada touto situací zabývala 






Jiří Šebek  - poukázal na špatné řešení situace v místech před kostelem sv. Bartoloměje -                         umístění  zpomalovacího prahu a vyslovil návrh na zpracování studie, která by                         řešila situaci s dopravou ve starých Kyjích a dále podal návrh na                         ponechání obousměrného provozu v  Hodějovské ulici. Upozornil, že zhruba                         před 2 měsíci poslal o  tomto informaci, ve které doporučuje, aby se těmito                         problémy zabývala Rada městské části  Prahy 14.   

V diskusi k této problematice poté vystoupili : 

MUDr. Lubomír Kulíšek - vyslovil návrh na zpracování odborné expertýzy

MUDr. Kateřina Pavlíčková - informovala členy zastupitelstva o tom, že na špatný stav                                                         kostela již před 3 roky upozornil restaurátor 

Ing. Vladimír Vojta - informoval členy zastupitelstva o rozhovoru, který v té době                                             s restaurátorem vedl. Výsledkem rozhovorů byl návrh na vytvoře-                                            ní  2 odvzdušňovacích sekcí. 

Ing. Jiří Feřtek  -  vznesl návrh na zvýšení ochrany kostela a dal podnět pro jednání Rady                                  městské části Prahy 14, na kterém by se rada zabývala buď možností                                  ochranného pásma nebo ustanovením  památkové zóny 

Vedoucí OVD Ing. Věra Joudová - informovala členy zastupitelstva o tom, že v rámci                                                                 rekonstrukce Broumarské ulice bylo umístění výše                                                                  zmíněného prahu výsledkem jednání s OS Staré                                                                  Kyje, jako optimální řešení by lépe vyhovovalo 
                                                                 zrušení prahu a instalace světelného signalizačního                                                                  zařízení

Po této diskusi  dal starosta Bc. Vondra hlasovat nejprve o návrhu člena zastupitelstva pana Jiřího Šebka - vyjmutí Hodějovské ulice 

Hlasování:

pro:                3     
proti:              17 
zdržel se:       11      
Tento návrh  nebyl přijat   

A následně dal starosta Bc. Vondra hlasovat o návrhu  MUDr. Kateřiny Pavlíčkové

Hlasování:

pro:                28     
proti:              1 
zdržel se:       2      
Tento návrh  byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 20/ZMČ/2011



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

zajistit zpracování návrhu řešení dopravy ve starých Kyjích s ohledem na ochranu kostela sv. Bartoloměje, řešení dopravy v ul. Hodějovská a řešení dopravy u KD Kyje

Ing. Jiří Feřtek - předal písemně interpelace - podněty:

1) Vyhlášení ochranného pásma okolo kostela sv. Bartoloměje
2) Prohlášení dolu Bílý kůň za kulturní památku 
3) Návrh, jak dále postupovat v zámeckém parku v Hostavicích

MUDr. Kateřina Pavlíčková - požádala o přístup k veškerým materiálům rady a                                                             zastupitelstva pro účely projednávání Kontrolním 
                                                            výborem. 

Zuzana Grigarová-  předala písemně podněty : 

1) Komunikace s OS
2) Jarní úklid na městské části Praha 14

Jiří Šebek  - poděkoval za provoz minibusu č. linky 296, který vznikl ve spolupráci s dalšími                      2 městskými částmi a MHMP. Dále upozornil na to, aby byla řešena situace                      ohledně křižovatky Broumarská x Vajgarská a  poté vznesl dotaz, kdy bude                       zprovozněna Dřínovská ulice, v současné době ulice slepá. 

Josef Kutmon - vznesl dotaz týkající se požadavku ostatních nekoaličních klubů ohledně                              získávání materiálů určených k projednání Radě městské části Praha 14 a                             dále vznesl dotaz k činnosti starosty a jeho pracovní náplni vzhledem                             k rozdělení gescí na místostarosty. 

Na tyto dotazy následně reagoval starosta Bc. Vondra, který oznámil, že členové grémia starosty a rady rozhodli o tom, že není nutné poskytovat nekoaličním klubům materiály.  Dále pak vysvětlil svoji pracovní náplň - komunikace s občany a další. . 
 
Na závěr zastupitelstva vystoupil Ing. Vladimír Vojta který zastupitelům předal dopis, ve kterém podává odvolání proti usnesení č. 135/RMČ/2011 z 9. jednání rady, kterým byl odvolán z členství v dopravní komisi a dále se v něm vyjadřuje k odvolání paní Mgr. Lenky Ottové z výše zmíněného výboru.  

Poté členové zastupitelstva hlasovali o tom, zda se budou stížností Ing. Vojty zabývat na tomto zasedání

Hlasování:

pro:                3     
proti:              13 
zdržel se:       14      
Tento návrh  nebyl přijat   


Starosta Bc. Vondra poté přislíbil, že stížnost bude projednána v rámci jednání Rady městské části Praha 14. 

25. Závěr
 
Ověřovatelé: 

 Mgr. Marek Polach                          ……………………………….

 Jiří Šebek                                         ……………………………….









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


















































































































