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ZÁPIS

z  4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 28. 6. 2007 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
___________________________________________________________________________


Přítomni:   30 - dle prezenční listiny

Omluveni:  Antonín Vacek

Neomluveni:   -

Ověřovatelé:  Eva Dokonalová, Jiří Šebek

Zapisovatelka:   Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í


Starosta Ing. Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod. 4. 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 3. zasedání Zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty.

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

Navrženi byli:  Eva Dokonalová, Jiří Šebek

Hlasování :      

pro:            28
proti:          0
zdržel se:    0               

Ověřovatelé zápisu z  4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.

Dále starosta Ing. Miroslav Froněk oznámil rezignaci členky zastupitelstva Mgr. Dany Nálevkové a následně vyzval pana Jana Černíka, nového člena zastupitelstva  ke složení slibu zastupitele.
Poté starosta Ing. Miroslav Froněk přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva  a zároveň navrhl stáhnout body 11 a 18 z programu jednání. 

Pan Jiří Šebek požádal, zda by v rámci projednávání materiálů mohl být nejdříve projednán
bod č. 13B a poté bod č. 13A.

Dále požádal Ing. Miroslav Vysloužil o to, aby na závěr zasedání zastupitelstva mohli
vystoupit zástupci rodičů  ZŠ Hloubětínská. 
 
Návrh programu:

 1.	Volba návrhového a volebního výboru

 2. Plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

 3. Návrh  Etického kodexu člena zastupitelstva

 4.  Návrh Programu rozvoje městské části Praha 14  pro období  2007-2010 

 5.  Návrh na zřízení příspěvkové organizace

 6.  Plnění příjmů, čerpání výdajů a závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2006

 7.  Návrh – II. změna rozpočtu na rok 2007

 8.  Návrh na schválení dohody o spolupráci v rámci projektu Centrum „WELCOME“ –       rekonstrukce objektu Vybíralova 969

 9.  Návrh na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 156.458,--Kč odpovídající dluhu na       nájemném za užívání nebytových prostor v ulici Maňákova čp. 813, Praha 9

10. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 2668/3 v k.ú. Kyje se společností        Richter a Frenzel, s.r.o.

11. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 782/29 v k.ú.       Hloubětín společnosti DYO, s.r.o., se sídlem Holšická 290, Praha 9  STAŽENO

12A. Návrh k prodeji částí pozemku parc.č. 962 v k.ú. Hostavice o výměře cca 320 m2 , pí           Ireně Rothové a manželům Boubelíkovým, všichni bytem Lomnická ul., Praha 9

12B. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky a stavby v k.ú.          Hostavice se spol. Skanska Program Start, s.r.o.

13A. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 228/5 v k.ú.          Hostavice společnosti ADC Blackfire Entertaiment, s.r.o, se sídlem Novozámecká          4/495, Praha 9

13B. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parc.č. 939/2 a 948 v k.ú.          Hostavice

14A. Návrh ke stanovení kupní ceny pozemků v k.ú. Kyje – lokalita Za Rokytkou

14B. Návrh ke snížení  kupní ceny za pozemek parc.č. 117 v k.ú. Kyje, ul.Za Rokytkou,                    kupujícímu Janu Čihákovi a Bohumile Ramešové

15. Návrh k realizaci směny pozemku parc.č. 111 a části pozemku parc.č. 890/8 v k.ú.        Hostavice

16. Návrh k upřesnění výměry prodávaných částí pozemků parc.č. 2768/2 a 2886/2 v k.ú.        Kyje 

17. Návrh k prodeji části pozemku parc.č. 1815/1 v k.ú. Kyje 

18. Návrh k prodeji pozemků v k.ú. Kyje  -  Broumarská – „sever +jih“  - STAŽENO

19. Návrh k návrhu na úpravu kupní smlouvy na odprodej pozemků pod bytovými domy        parc.č. 2685, 2686, 2687 a 2688 v k.ú. Hloubětín

20. Návrh k žádosti MHMP o projednání o odejmutí pozemku parc.č. 1012 v k.ú. Hostavice       ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

21.  Návrh k podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemků parc.č.        884/1, 884/2, 884/3 a 884/5 v k.ú. Hostavice, parc.č. 713/10, 1384/1 a 2606/1, k.ú.        Hloubětín a parc.č. 201/1, k.ú. Černý Most do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 

22.  Návrh k návrhům změn vlny 06 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy – Z 1029/06 a Z 1428/06

23.  Návrh k návrhu změny Územního plánu SÚ hl.m.Prahy funkčního využití pozemku         parc.č. 254/3, 257/1, 257/5, 257/6, 257/7, 258/2 kat. území Hloubětín, z kategorie lesní         porosty – LR na garáže a parkoviště - DGP

24.  Návrhy, připomínky, interpelace

25.  Závěr

Hlasování o navrženém programu zasedání:

pro:              28       
proti:            0 
zdržel se :     0

Tento návrh byl přijat.

Program  4. 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,               vedoucí  Kanceláře starosty.

    Navrženi byli: Ing. Jiří Voseček, Ing. Ilona Picková, Miroslav Dvořák.

    Hlasování: 

    pro:            28
    proti:          0  
    zdržel se:    1            

   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 Ing. Ilonu Pickovou.

 2.  Plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
 
      Materiál uvedl  starosta Ing. Miroslav Froněk. V diskusi vystoupil Ing. Jiří Feřtek, který        poukázal na vyřizování interpelací a rozdal všem členům zastupitelstva návrh na řešení        jednotlivých  interpelací z 3. jednání ZMČ. Dále navrhl, aby bylo zváženo ekonomické        posouzení pořízení notebooků pro všechny členy zastupitelstva. K tomuto návrhu se        připojil i pan Jiří Šebek, který doplnil, aby notebooky byly pořízeny alespoň členům rady        a předsedům jednotlivých komisí a výborů, s ohledem na množství projednávaných        materiálů. Pan Lubomír Vůjtěch doplnil tento návrh – členové zastupitelstva by tím        byli lépe informováni o výstupech z jednání rady.

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

       Hlasování:

       pro:              28 
       proti:            1
       zdržel se:      0

       Návrh usnesení byl schválen.

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.25/ZMČ/2007

     I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

  1. informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

  2.	 informaci o vyřízení interpelací z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14  dne 29. 3. 2007

3. Návrh  Etického kodexu člena zastupitelstva
  
    Materiál uvedl starosta Ing. Miroslav Froněk. Po připomínkách Ing. Jiřího Feřteka a pana     Jiřího Šebka ohledně znění  některých článků a bodů navrhovaného Etického kodexu, pan     Bohumil Sobotka navrhl materiál dopracovat, posoudit jednotlivé připomínky  a předložit     na příští zasedání zastupitelstva

    Hlasování o odložení materiálu:

    pro:              28
    proti:            0
    zdržel se:      1






4.  Návrh Programu rozvoje městské části Praha 14  pro období  2007-2010 

     Materiál uvedl starosta Ing. Miroslav Froněk. V diskusi vystoupil Ing. Jiří Feřtek, který        navrhl, aby Program rozvoje byl schválen až po vyjádření občanů městské části.
        Dále v diskusi vystoupil Ing. Josef Voseček, který vznesl dotaz ohledně představ      městské  části v oblasti územního rozvoje.
       Následně vystoupil v diskusi Ing. Miroslav Vysloužil, který vznesl dotaz na Ing. Jiřího     Feřteka, který se týkal jeho představy ohledně kontroly Programu rozvoje od občanů.           Ing. Jiří Feřtek  přednesl námět ke zveřejnění Programu rozvoje v Listech Prahy 14 a dále     vznesl podnět ke zpracování nové studie dopravního generelu.
      Dále v diskusi vystoupila Ing. Ilona Picková se svým příspěvkem týkající se oblasti    školství  a vzdělávání. 
      Na připomínky Ing. Jiřího Feřteka poté reagoval Ing. Miroslav Skala, který připomněl, že    tento dokument – Program rozvoje – je výsledkem řady let, kontroly minulého Programu.    Při jeho tvorbě je spolupracováno s představiteli MHMP a Úp, naopak představitelé    městské části Praha 14 jsou zváni na jednání ohledně tvorby Úp.
      V diskusi dále vznesla dotaz ohledně revitalizace Hloubětína a  rozvoje parku, parkových    ploch a řešení parkové dopravy členka zastupitelstva paní Jitka Krátká.
      Dále v diskusi opět vystoupil Ing. Jiří Feřtek, který vznesl připomínku, zda by se    zastupitelstvo městské části nemělo vyjadřovat i k návrhu Programu rozvoje hl.m.Prahy.
       Pan Jiří Šebek vznesl dotaz na zbývající množství bytových jednotek, jejichž počet    v současné době činí 1322 a zda se počítá s  nárůstem dalších bytových jednotek.
        Následně pan Bohumil Sobotka shrnul připomínky členů zastupitelstva, reagoval na     projednávání Programu rozvoje v rámci komisí a výborů i v jednání se samotnými občany.         Starosta Ing. Miroslav Froněk doplnil, že se jedná o prvotný návrh, který je možné na    základě dalších diskusí aktualizovat. Dále reagoval na podnět týkající se cíle územního    rozvoje - změny Úp, vliv na životní prostředí a další - vzhledem ke schválení nového Úp    hl.m.Prahy v roce 2010, ve kterém by měli být zahrnuty i připomínky městské části Praha    14.
        Starosta Ing. Miroslav Froněk dále reagoval na podnět Ing. Ilony Pickové – nová školka     na Jahodnici je zainvestována hl.m.Prahou za spolupráce dalších investorů. Řeší se vyšší     využití ZŠ Vybíralova, kde by mělo v budoucnu vzniknout státní gymnázium, které na     městské části Praha 14 chybí.
        Dále starosta Ing. Miroslav Froněk reagoval na podnět paní Jitky Krátké, Ing. Jiřího     Feřteka a pana Jiřího Šebka. Lokalita okolo stanice metra, jižní část - jsou první výstupy, na     základě jejich připomínkování se připravuje  dokumentace. Program rozvoje hl.m.Prahy     bohužel není. Program privatizace bude dále prodiskutováván, v současné době se nebude     předkládat  žádný objekt k privatizaci, pokud nebude dán podnět od majetkové komise či     Správy majetku Praha 14.
       S ohledem na připomínkování tohoto materiálu a následným návrhem k jeho odložení,     který vznesl Ing. Jiří Feřtek, dal pan Bohumil Sobotka hlasovat o protinávrhu: „ZMČ Praha    14 ukládá RMČ Praha 14 předložit Program rozvoje městské části Praha 14 po veřejné    diskusi, termín 31.12.2007“ 

   Hlasování:

   pro:                 3
   proti:               17
   zdržel se:         10

   Tento protinávrh nebyl přijat





    Poté dal zástupce starosty pan Bohumil Sobotka hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

     Hlasování :
      
     pro:            27
     proti:          3
     zdržel se:   0

    Návrh usnesení byl schválen.

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.26/ZMČ/2007

    I.	s c h v a l u j e 

	Program rozvoje městské části Praha 14 ( 2007 - 2010 )

 5.  Návrh na zřízení příspěvkové organizace

      Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka a zároveň navrhl úpravu usnesení,       kdy ZMČ Praha 14 souhlasí se záměrem na zřízení příspěvkové organizace, nikoliv se       zřízením.Vysvětlil, že v rámci zřizovací listiny budou zohledněny vklady a investice       městské části Praha 14, časový harmonogram atd. 
         V diskusi vystoupil Ing.Jiří Feřtek s návrhem, aby ředitele příspěvkové organizace       neodvolávala rada, ale zastupitelstvo.
              Pan Miroslav Dvořák vznesl dotaz na činnost,  počet zaměstnanců a sídlo této      organizace.Pan Bohumil Sobotka následně zodpověděl, že kompetence odvolávání spadá      do funkce rady, personální obsazení by znamenalo delimitaci pracovníků úřadu, kteří se      zabývají činností v kulturní, vzdělávací, informační a sportovní oblasti.Sídlo organizace      bude v Šimanovské ulici.Ing. Lisý, tajemník ÚMČ Praha 14 následně upřesnil, že      v Zákonu o hl.m.Praze ( zák. 94 odst.2, písm.g)  je výslovně vyhrazena kompetence rady      vůči příspěvkové organizaci.

      Hlasování: 

      pro:             26                       
      proti:           1
      zdržel se:    3   

      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.27/ZMČ/2007

      I.	  s o u h l a s í 

             se záměrem na zřízení příspěvkové organizace, jejímž hlavním účelem bude       poskytování služeb občanům městské části Praha 14 v oblasti kultury, vzdělávání,       informační a sportovní

6.  Plnění příjmů, čerpání výdajů a závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2006

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


    Hlasování: 

    pro:               30 
    proti:             0   
    zdržel se:       0

   Návrh usnesení byl schválen.

   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.28/ZMČ/2007

   I.	s c h v a l u j e 

	1.	plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2006 

		příjmy 	 286 998,5 tis. 	Kč 
		výdaje 	 275 863,0 tis. 	Kč 
	  	   z toho: 
		kapitálové 	   33 538,3 tis. 	Kč 
		běžné 	 242 324,7 tis. 	Kč 
		financování 	- 11 135,5 tis. 	Kč 

	2. závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2006 včetně zprávy nezávislého     auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 za rok 2006         s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření, které již     byly odstraněny

	3. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2006             s hospodářským výsledkem ve výši 11 019 tis. Kč

 7.  Návrh – II. změna rozpočtu na rok 2007

      Materiál uvedl starosta Ing. Miroslav Froněk. V diskusi vystoupil Ing. Jiří Feřtek       s dotazem na akci „Černý Most sportuje“ – finanční příspěvky, hlukové limity, možnost       výběru jiného pozemku k pořádání této akce.
           Starosta Ing. Miroslav Froněk následně tyto dotazy zodpověděl: na finančních darech       bylo vybráno cca 700 tis.Kč, které byly předány hlavnímu organizátorovi (městská část       Praha 14, CČM a agentura Bayer). Soukromé pozemky byly využity v letech minulých na        pořádání streetbolových turnajů, které se v těchto místech konají již 7 let, nikoli k této        akci. Dále upozornil, že městská část zvažuje, zda se do budoucna bude této akce        zúčastňovat.
            Ing. Jiří Feřtek poté vznesl dotaz k částce, která se týká dohody o spolupráci s        Centrum  „WELCOME“, která se neobjevuje v předloženém materiálu.Starosta Ing.
       Miroslav Froněk Ing. Jiřího Feřteka upozornil, že tato částka bude zahrnuta do rozpočtu,        pokud tento  (následující) materiál bude zastupitelstvem schválen.    
 
       Hlasování: 

       pro:              30   
       proti:             0   
       zdržel se:      0

       Návrh usnesení byl schválen.

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.29/ZMČ/2007

    I.	 b e r e  n a  v ě d o m í 

	 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. rozpočtové opatření na rok 2007

    II.   s c h v a l u j e

           2. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2007

 8.  Návrh na schválení dohody o spolupráci v rámci projektu Centrum „WELCOME“ –       rekonstrukce objektu Vybíralova 969
 
      Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil Ing. Jiří       Feřtek s dotazem na přílohu č. 7 -  odstavec finanční podmínky projektu . Starosta       Ing.Miroslav  Froněk upřesnil, že toto již neplatí, neboť žádost jednatelky byla předložena       již na minulé zasedání zastupitelstva a  pan Bohumil Sobotka v rámci uvedení materiálu       seznamoval členy zastupitelstva s novým návrhem předloženým na jednání rady.       
      Ing.  Jiří  Feřtek tudíž poukázal, aby tyto skutečnosti byly uvedeny v důvodové zprávě.
   
      Hlasování: 

      pro:               8         
      proti:             9   
      zdržel se:      13

      Návrh usnesení nebyl schválen.


 9.  Návrh na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 156.458,--Kč odpovídající dluhu na       nájemném za užívání nebytových prostor v ulici Maňákova čp. 813, Praha 9

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

      Hlasování:

      pro:                 23                      
      proti :              1 
      zdržel se:        6

      Tento návrh usnesení byl přijat. 

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.30/ZMČ/2007

      I.	  s c h v a l u j e  

 odepsání nedobytné pohledávky ve výši 156.458 Kč odpovídající dluhu na nájemném  za užívání nebytových prostor v ulici Maňákova č. p. 813, Praha 9 dle přílohy č. 1  tohoto usnesení






10. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 2668/3 v k.ú. Kyje se        společností  Richter a Frenzel, s.r.o.
   
       Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil,        proto dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

       Hlasování:
 
       pro:                 25 
       proti:               0
       zdržel se:         5

      Tento návrh usnesení byl přijat.
    
      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.31/ZMČ/2007

      I.	  s c h v a l u j e  

   	           uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 2668/3 v k. ú. Kyje            společnosti Richter a Frenzel, s. r. o. se sídlem Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10,            za  kupní cenu cenu ve výši 386 060 Kč

11. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 782/29 v k.ú.       Hloubětín společnosti DYO, s.r.o., se sídlem Holšická 290, Praha 9 

        Materiál byl stažen z programu jednání.  


12A. Návrh k prodeji částí pozemku parc.č. 962 v k.ú. Hostavice o výměře cca 320 m2 ,          pí Ireně Rothové a manželům Boubelíkovým, všichni bytem Lomnická ul., Praha 9
 
        Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka a současně uvedl i materiál         následující. V diskusi k materiálu 12A nikdo nevystoupil. V diskusi k následujícímu         materiálu vznesl dotaz Ing. Jiří Feřtek, který se dotázal na působení  investorů v této         oblasti.Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka odpověděl, že v této oblasti         zainvestují výstavbu sportovního areálu celkem 4 subjekty, z toho především společnost         Skanska a hl.m.Praha prostřednictvím společnosti IROP.

        Hlasování:

        pro:                  28             
        proti:                0
        zdržel se :         2   
       
        Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.33/ZMČ/2007
    
        I.	  s c h v a l u j e  

    prodej částí pozemku parc. č. 962 v k. ú. Hostavice o výměře cca 320 m2, podle     kupních smluv (příloha č. 6) uzavřených s pí Irenou Rothovou a manžely     Boubelíkovými, bytem Lomnická ul. Praha 9, za kupní cenu ve výši 1 020 Kč/m2

12B. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky a stavby v k.ú.          Hostavice se spol. Skanska Program Start, s.r.o.
  
         Diskuse k tomuto materiálu byla vedena spolu s předchozím materiálem.
        
         Hlasování:

         pro:              24                      
         proti:            1
         zdržel se :    5
       
         Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.32/ZMČ/2007

         I.	  s c h v a l u j e  

 	             uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací (příloha č. 4) na pozemky a stavby                       v k. ú. Hostavice, které budou mít charakter staveb pro veřejnost a jejich celková              výměra činí cca 47 352 m2, mezi MČ Praha 14 a spol. Skanska Program Start, s. r. o. ,              se sídlem Kubánské nám. 11/1391, Praha 10

13A. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 228/5 v k.ú.          Hostavice společnosti ADC Blackfire Entertaiment, s.r.o, se sídlem Novozámecká          4/495, Praha 9
  
        Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka spolu s materiálem 13B a dále         uvedl, že nejdříve  bude hlasováno o materiálu 13B.
             V diskusi k materiálu 13B vystoupil pan Jiří Šebek.. Ve svém příspěvku upozornil, že        ve výběrovém řízení k těmto pozemkům přístupová cesta z východní strany nebyla        v nabídce a dále přednesl a předal petici občanů Hostavic proti prodeji a  za zachování        těchto pozemků, které jsou součástí přírodního parku Klánovice – Čihadla. Dále vznesl        návrh na odložení materiálu č. 13A a prověření dalších rezervních možností. Ing. Jiří        Feřtek  poukázal na nesrovnatelnost kupních cen projednávaných pozemků. Ing. Miroslav        Vysloužil připomněl, že ve výboru správy majetku byl též vznesen návrh, aby tyto        pozemky nebyly prodávány a poukázal na stávající přístup k pozemku.
              Pan Jiří Šebek předložil členům zastupitelstva návrh na možnost vystoupení        paní        Mgr.Bokotejové, která také přednesla žádost občanů Hostavic za zachování těchto        pozemků pro sportovní a oddechové využití.

        Hlasování o vystoupení Mgr.Bokotejové:

        pro:                  28         
        proti:                0         
        zdržel se :         2
       
       Po vystoupení Mgr.Bokotejové dal starosta Ing. Miroslav Froněk nejdříve  hlasovat o          předloženém usnesení materiálu č. 13B. Vzhledem  k nepřijetí navrhovaného          usnesení  dal poté starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o odložení materiálu 13A na          další jednání zastupitelstva    

         




     Hlasování o odložení materiálu:

      pro:                  28         
      proti:                0         
      zdržel se :         2

      Materiál byl odložen na příští zasedání zastupitelstva.

13B. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parc.č. 939/2 a 948 v k.ú.          Hostavice
 
  
         Diskuse k tomuto materiálu byla vedena spolu s předchozím materiálem.
        
         Hlasování o předloženém návrhu usnesení

         pro:                2         
         proti:             18 
         zdržel se :      10

         Návrh usnesení nebyl přijat


14A.  Návrh ke stanovení kupní ceny pozemků v k.ú. Kyje – lokalita Za Rokytkou

          Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka  spolu s materiálem 14B.
              V diskusi vystoupil Ing. Jiří Feřtek s dotazem ohledně  vedení cyklostezky. Pan Jiří           Šebek doplnil problematiku týkající se těchto pozemků a vedení cyklostezky – původně           jiný záměr, prodané pozemky v minulosti, problematická možnost odkupu těchto           pozemků. Dále vznesl podnět, aby do budoucna vedla cyklostezka ulicí Za Rokytkou a           její možné prodloužení.
                Ing. Jiří Feřtek v závěru upozornil na efektivnost prodeje těchto pozemků.  

          Hlasování:

          pro:                 25                
          proti:               0
          zdržel se :        5

         Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.34/ZMČ/2007

        I.	 s t a n o v u j e  

    kupní cenu pozemků v k. ú. Kyje - lokalita Za Rokytkou ve výši 480 Kč/m2     vlastníkům   přiléhajících nemovitostí či nájemcům


14B. Návrh ke snížení  kupní ceny za pozemek parc.č. 117 v k.ú. Kyje, ul.Za Rokytkou,          kupujícímu Janu Čihákovi a Bohumile Ramešové
 
        Diskuse k tomuto materiálu byla vedena spolu s materiálem předchozím.

        

        Hlasování:

        pro:                   28                 
        proti:                 0
        zdržel se :          2  
       
       Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.35/ZMČ/2007

      I.  	r e v o k u j e  

              usnesení č. 21/ZMČ/2006 ve stanovené výši kupní ceny za pozemek parc. č. 117,                 k. ú. Kyje

     II.	 s c h v a l u j e 

	    snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 117 v k. ú. Kyje, ul. Za Rokytkou, kupujícím    Janu Čihákovi a Bohumile Ramešové, na výši 800 Kč/m2, tj. nová celková kupní cena    činí 249 600 Kč

15. Návrh k realizaci směny pozemku parc.č. 111 a části pozemku parc.č. 890/8 v k.ú.        Hostavice
 
      Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka.V diskusi nikdo nevystoupil,       proto dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

      Hlasování:

      pro:                28                  
      proti:              0
      zdržel se :       2
       
      Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.36/ZMČ/2007

      I.  	s c h v a l u j e  

              smlouvu (příloha č. 6) na směnu pozemku parc. č. 111 za část pozemku parc. č. 890/8           v k. ú. Hostavice mezi manžely Kürtiovými, bytem Na Úlehli 755/18, Praha 4,                       a městskou částí Praha 14 za podmínky, že městská část Praha 14 neobdrží        ke zveřejněnému záměru žádné závažné připomínky  


16. Návrh k upřesnění výměry prodávaných částí pozemků parc.č. 2768/2 a 2886/2 v k.ú.        Kyje 

        Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi opět nikdo         nevystoupil.




       Hlasování:

       pro:                 30                        
       proti:               0
       zdržel se :        0
       
       Návrh usnesení byl přijat

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.37/ZMČ/2007

     I.	  b e r e  n a  v ě d o m í  

  upřesnění výměry prodávaných částí pozemků parc. č. 2768/2 a 2886/2 v k. ú. Kyje   paní Zdence Haflantové, bytem Pelušková 1408, Praha 9, dle geometrického plánu č.   1854 - 27/2007 je výměra prodávaných pozemků 192 m2

17.  Návrh k prodeji části pozemku parc.č. 1815/1 v k.ú. Kyje 
 
       Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka.V diskusi vystoupil pan Miroslav        Dvořák s dotazem proč rušit současný nájemní vztah.Paní Eva Dokonalová vznesla dále        dotaz na vazbu stavby dočasné a prodeje pozemku. Ing. Jiří Feřtek se dotázal na        efektivnost  prodeje.Pan Jiří Šebek zmínil ve svém příspěvku existenci billboardu a        připomněl, že rada může  předložit  prodej větší části pozemku a zastupitelstvo může        předložit nižší. Dále Mgr. Daniel Rovan vysvětlil další okolnosti ohledně možného        prodeje části tohoto  pozemku –  smluvní vztahy s panem Janatou atd.

       Hlasování:

       pro:                   14                                                  
       proti:                  7
       zdržel se :          9

      Tento návrh  usnesení nebyl přijat


18. Návrh k prodeji pozemků v k.ú. Kyje  -  Broumarská – „sever +jih“ 

    Materiál byl stažen z programu jednání.
           
19. Návrh k návrhu na úpravu kupní smlouvy na odprodej pozemků pod bytovými        domy  parc.č. 2685, 2686, 2687 a 2688 v k.ú. Hloubětín

       Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil.

       Hlasování:

       pro:                 29               
       proti:               0
       zdržel se :        1    
       
       Návrh usnesení byl přijat





      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.38/ZMČ/2007

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

	    úpravu kupní smlouvy (příloha č. 2) 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

20. Návrh k žádosti MHMP o projednání o odejmutí pozemku parc.č. 1012 v k.ú.       Hostavice ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

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

        Hlasování:

        pro:                  29           
        proti:                0
        zdržel se :        1    
       
        Návrh usnesení byl přijat.

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.39/ZMČ/2007

       I.	 s c h v a l u j e   

	   odejmutí pozemku parc. č. 1012 v k. ú. Hostavice ze svěřené správy nemovitostí    městské části Praha 14

21.  Návrh k podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemků         parc.č. 884/1, 884/2, 884/3 a 884/5 v k.ú. Hostavice, parc.č. 713/10, 1384/1 a 2606/1,         k.ú. Hloubětín a parc.č. 201/1, k.ú. Černý Most do svěřené správy nemovitostí MČ         Praha 14 

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

       Hlasování:

       pro:                30               
       proti:              0
       zdržel se :       0      
       
       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.40/ZMČ/2007

       I.	 s c h v a l u j e   

	    podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemků parc. č. 884/1,    884/2, 884/3 a 884/5, k. ú. Hostavice, parc. č. 713/10, 1384/1 a 2606/1, k. ú. Hloubětín      a parc. č. 201/1 a 201/2, k. ú. Černý Most do svěřené správy nemovitostí městské části    Praha 14

   
22.  Návrh k návrhům změn vlny 06 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy – Z 1029/06 a         Z 1428/06

       Materiál uvedl starosta Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil.

       Hlasování:

       pro:                 26              
       proti:               0
       zdržel se :        4     
       
       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.41/ZMČ/2007

       I.	 n e m á   n á m i t e k   

	     k projednávaným návrhům změn vlny 06 Územního plánu sídelního útvaru hl. m.     Prahy – Z 1029/06 a Z 1428/06

23.  Návrh k návrhu změny Územního plánu SÚ hl.m.Prahy funkčního využití pozemku         parc.č. 254/3, 257/1, 257/5, 257/6, 257/7, 258/2 kat. území Hloubětín, z kategorie         lesní  porosty – LR na garáže a parkoviště - DGP

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

       Hlasování:

       pro:                 29              
       proti:               0
       zdržel se :       1   

       Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.42/ZMČ/2007

      I.	   s e  s e z n á m i l a   

	   s návrhem změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy funkčního využití pozemku                      parc. č. 254/3, 257/1, 257/5, 257/6, 257/7, 258/2 v katastrálním území Hloubětín    z monofunkční plochy kategorie lesní porosty – LR na plochu kategorie garáže                  a parkoviště – DGP

      II.	  n e s o u h l a s í

	     s návrhem změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy funkčního využití pozemku                        parc. č. 254/3, 257/1, 257/5, 257/6, 257/7, 258/2 v katastrálním území Hloubětín      z monofunkční plochy kategorie lesní porosty – LR na plochu kategorie garáže                    a parkoviště – DGP






24. Návrhy, připomínky, interpelace

Jiří Šebek -  vznesl podnět k řešení problematiky bezdomovců v k.ú. Hloubětín „nám. U                         Havany“ a k odstranění laviček v těchto místech

Ing. Jiří Feřtek -  vznesl 
                             dotaz :
                             1)  proč byly zastaveny práce na podjezdu pod Chlumeckou ulicí – jedná                                    se o soukromý pozemek
		      2) proč byl stažen materiál Kyje – Broumarská  „sever +jih“ – bude                                   dopracován                        
                             podnět: 
                              3)  k lepší informovanosti občanů ohledně kontejnerů na tříděný                                     odpad + statistika účinnosti
                             4)  notebooky – bude  předložen ekonomický rozbor

František Křížek – vznesl dotaz, zda proběhla kontrola prací týkající se rekonstrukce a                                     odbahnění Aloisovského rybníka. Starosta Ing.Miroslav    Froněk                                     upozornil na článek v Listech Prahy 14, který se bude touto                                     problematikou zabývat a dále přislíbil písemnou odpověď.

Eva Dokonalová –  reagovala na podnět pana Jiřího Šebka. Navrhla zákaz konzumace                                  alkoholických nápojů na veřejnosti. Na tento podnět reagoval dále                                  starosta Ing. Miroslav Froněk a paní Renata Hušková, kteří připomněli                                  vyhlášku MHMP, kterou se zabývala i komise pro prevenci kriminality                                  a dále upozornili, že začala terénní spolupráce s bezdomovci a Armádou                                  spásy, která je zatím jediným způsobem, jak tento problém řešit. 

Ing. Ilona Picková – upozornila na vypouštění Kyjského rybníka a připomněla výskyt škeblí.
                                   Starosta Ing. Miroslav Froněk uvedl, že i touto problematikou se zabývá                                    článek v Listech Prahy 14.

Jiří Šebek – informoval o petici občanů Jahodnice ohledně fungování místního Nonstop baru 
                     Tato petice bude řešena běžným postupem.

Miroslav Dvořák – vznesl dotaz o kolik se zvýší  stav  strážníků MP a policistů ČR na MČ                                   Praha 14. Starosta Ing. Miroslav Froněk bude jednat s řediteli MP a                                   PČR ohledně aktuálního stavu.

PaedDr. Vladimíra Kohoutová  - vznesla dotaz na bývalé dětské hřiště na Černém Mostě a                                                           přednesla žádost rodičů k vystoupení, které se týká                                                           konkurzu na místo ředitelky ZŠ Hloubětínská

Poté dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o možnosti vystoupení pana Pankráce a pana Kurfürsta a dále místostarosty městské části Praha – Petrovice Ing.Říhy.

Hlasování:

pan Kurfürst                             pan Pankrác                       Ing..Říha

pro:                30                                29                                     30
proti:              0                                   1                                       0
zdržel se:        0                                   0                                       0 





Oba pánové se v diskusi  zabývali výsledky konkurzu na místo ředitelky ZŠ Hloubětínská a tím, že rada nezdůvodnila, proč byla na místo nové ředitelky této školy vybrána paní Hradská. 
Na tento příspěvek reagovala Mgr.Žáková, zástupkyně starosty v oblasti školství, která představila místostarostu  městské části Prahy – Petrovice Ing..Říhu, který  objasnil příčiny vzniku nařčení paní ředitelky ze zpronevěry  a také objasnil, proč paní ředitelka z jejich městské části odchází – dochází ke sloučení škol. Dále Mgr.Žáková upozornila, že ani Rada školy neshledala žádné pochybení ve výběru paní ředitelky a doplnila, že rada městské části věří vizi a koncepci ředitelky Hradské, která bude mít příležitost prokázat své kvality. Písemná odpověď na dětskou petici proti paní ředitelce Hradské, kterou zmínili výše jmenovaní, bude zpracována a předána členům zastupitelstva. 
   Paní Renata Hušková jako členka Rady školy podala na závěr další doplňující informace k této problematice a upozornila, že rada městské části ze zákona nemůže podávat výsledky o průběhu výběrového řízení. 

25. Závěr
 

Ověřovatelé: 

     Eva Dokonalová                        ………………………………


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

	













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



