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ZÁPIS

ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 21. 6. 2011 
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:     30 - dle prezenční listiny

Omluveni:  Ing. Pavel Mixa 
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé:  Jitka Krátká, Jiří Šebek

Zapisovatelka: Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 15.00 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 Bc. Vondra oznámil členům zastupitelstva, že zápis ze 3. 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:  Jitka Krátká, Jiří Šebek

Hlasování :

pro:            27
proti:           0 
zdržel se:     2

Ověřovatelé zápisu ze 4. 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 

Předání ocenění vítězům ankety „Ámos“  základních škol městské části Praha 14 v roce 2011 u příležitosti ukončení školního roku 2010/2011

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

3. Návrh k poskytnutí grantů z programů „Příspěvek na zajištění služby“, „Grant městské     části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2011“ a „Grant městské části Praha 14 základním     školám zřízeným městskou částí Praha 14“ 

4. Návrh - Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2010

5. Návrh 1. úpravy finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2011 (materiál stažen)

6. Návrh - II. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2011

7. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské     části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2011

8. Návrh k realizaci Operačního programu Praha  - Konkurenceschopnost na prioritní osu I     „Dopravní dostupnosti a rozvoj ICT“ ( na stůl )

9. Návrh k podání žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU na zlepšení tepelně      technických vlastností školských budov (na stůl)

10. Návrh ke Komunitnímu plánu Zdravé MČ Praha 14 na rok 2011

11. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 319.753,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 736 ulice       Bobkova Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 148.063,- Kč váznoucí na bytě v č.p.       1133 ulice Ronešova Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 314.463,- Kč váznoucí       na bytě v č.p. 755 ulice Kardašovská Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 370.458,-       Kč váznoucí na bytě v č.p. 764 a 767 ulice Rochovská Praha 9, na postoupení pohledávky       ve výši 170. 454,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 766 ulice Rochovská Praha 9, na postoupení       pohledávky ve výši 233. 163,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 625 ulice Kardašovská Praha 9,       na postoupení pohledávky ve výši 121. 965,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 625 ulice       Kardašovská Praha 9

12. Návrh k žádosti o odnětí ideální ½ pozemku parc.č. 2575/58, k.ú. Kyje a pozemku parc.č.        2845/2, k.ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

13. Návrh k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 2727/1 o výměře cca 75 m2       v k.ú. Kyje 

14. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 742/4, k.ú. Hloubětín 

15. Návrh  k žádosti o odnětí pozemku parc.č. 214/2, k.ú. Černý Most ze svěřené správy        nemovitostí městské části Praha 14

15A. Návrh k žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2839, k.ú. Kyje, do svěřené          správy nemovitostí MČ Praha 14

16. Návrhy, připomínky, interpelace

17. Závěr
	 
Informace - Programové prohlášení Rady městské části Praha 14 pro období 2011 - 2014

Informace - Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21






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

Hlasování: 

pro:             28
proti:           0 
zdržel se:     1      Tento návrh byl přijat. 

Návrh programu 4. 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:    Josef  Ťoupal, Mgr. Vladimír Tománek, Vladimíra Petzoldová

Hlasování: 

pro:              28
proti:            0 
zdržel se:     1

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 Mgr. Vladimír Tománek.  

Po volbě členů do návrhového a volebního výboru starosta Bc. Radek Vondra spolu se zástupcem starosty Ing. Vodákem  a pracovnicí OŠ předal ocenění vítězům ankety „Ámos“. 

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

2. Návrh k informaci  o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi vystoupila členka zastupitelstva MUDr. Pavlíčková, která vznesla připomínky k plnění bodů č. 40 - zpracování návrhu Komunitního plánu Zdravé městské části pro rok 2011 a k bodu č. 36 - posouzení investičních záměrů v oblasti školství na roky 2011- 2014. Dále vznesla připomínku ohledně toho, že nedostává přislíbené materiály, které byly projednány radou. Na tyto připomínky následně reagoval starosta městské části Praha 14 Bc. Vondra, který poskytl informace ohledně plnění Komunitního plánu a  poté vystoupil Mgr. Dr. Štulc (předseda FV), který reagoval na připomínku k bodu 36. Následně vystoupil člen zastupitelstva pan Zajac, který vznesl požadavek, aby informace o investičních záměrech byly dostatečně interpretovány finančním výborem. Zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová  na toto reagovala poskytnutím informací týkajících se stanovení investičních plánů do roku 2014 a na závěr této diskuse starosta Bc. Vondra přislíbil, že Ing. Picková a Mgr. Dr. Štulc zpracují písemnou zprávu k bodu 36.   
   Zástupkyně starosty paní Tománková poté informovala členy zastupitelstva  o zadání
dopravní studie, která se týká bodu č. 20 -   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 (byly poptány 3 instituce, dopravní komise se bude výstupy zabývat v měsíci září a poté bude předložena informace na jednání zastupitelstva). 
   Po ukončení diskuse k tomuto materiálu dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení:

Hlasování:

pro:                28     
proti:               0 
zdržel se:        2      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 21/ZMČ/2011

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a informaci o vyřízení interpelací, námětů a dotazů z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

3. Návrh k poskytnutí grantů z programů „Příspěvek na zajištění služby“, „Grant     městské  části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2011“ a „Grant městské části     Praha 14 základním  školám zřízeným městskou částí Praha 14“ 
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:                30     
proti:               0 
zdržel se:         0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 22/ZMČ/2011

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

1.	rozhodnutí Rady městské části Praha 14 k poskytnutí grantů z programu „Příspěvek na zajištění služby“ a její doporučení k poskytnutí grantů z programů „Grant pro oblast 1 – sociální služby“, „Příspěvek na zajištění služby“ a „Grant městské části Praha 14 základním školám zřízeným městskou částí Praha 14“ (přílohy č. 2 a 3)

2. 	doporučení grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních                          a návazných služeb k poskytnutí grantů z programů „Grant pro oblast 1 – sociální služby“,   „Příspěvek na zajištění služby“ a „Grant městské části Praha 14 základním školám zřízeným městskou částí Praha 14“ (příloha č. 1 – pouze v tiskové podobě)

II.	s c h v a l u j e 

	poskytnutí grantů dle přílohy č. 3

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

zajistit uzavření smluv se žadateli uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení 
											         T: 29. 7. 2011


4. Návrh - Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2010
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. Na dotaz člena zastupitelstva pana Zajace, který se týkal převodu finančních prostředků na investiční akce, reagovala zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová, která vysvětlila převody z termínovaných účtů na účty běžné.V diskusi dále nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                29     
proti:               0 
zdržel se:         1      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 23/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e 

závěrečný  účet  městské části Praha 14  za rok 2010  s  výhradami nedostatků  uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání  hospodaření  městské  části  Praha 14          za rok  2010

	-  	plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2010
        
		příjmy                                                                                 374.590,24 tis. 	Kč
        		výdaje                                                                                 403.231,47 tis. 	Kč
        		z toho:
        		kapitálové                                                                             76.431,83 tis. 	Kč
        		běžné                                                                                  326.799,64 tis. 	Kč
        		financování                                                                           28.641,23 tis. 	Kč

	- plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2010    s hrubým hospodářským výsledkem po předběžném zdanění ve výši 10.667 tis. Kč     

5. Návrh 1. úpravy finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2011 
     (materiál stažen)

6. Návrh - II. 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:                28     
proti:               0 
zdržel se:        2      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 24/ZMČ/2011



I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

	2., 3., 4., 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011     

7. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti     městské  části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 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:                30     
proti:               0 
zdržel se:        0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 25/ZMČ/2011

I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

	1.	plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2011
        
		příjmy                                                                                   78.414,75 tis. 	Kč
        		výdaje                                                                                   66.738,86 tis. 	Kč
        		z toho:
        		kapitálové                                                                                      0,00 tis. 	Kč
        		běžné                                                                                    66.738,86 tis. 	Kč
        		financování                                                                        -  11.675,89 tis. 	Kč

	2.	plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2011 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 20.830 tis. Kč          

8. Návrh k realizaci Operačního programu Praha  - Konkurenceschopnost na prioritní     osu I   „Dopravní dostupnosti a rozvoj ICT“ ( na stůl )
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi poté vystoupil člen zastupitelstva pan Mašek, který vznesl dotaz týkající se realizace zmíněného Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.  Zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová následně vysvětlila časový průběh realizace. V diskusi dále nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                28     
proti:               0 
zdržel se:        2      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 26/ZMČ/2011

I.	s o u h l a s í

s předložením projektové žádosti „ICT PRO PRAHU 14“ s celkovým rozpočtem 13.792.618 Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost

II.	s c h v a l u j e

1.	poskytnutí 7,5% podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu městské části            Praha 14, tj. 1.034.446 Kč 

	2.	financování nezpůsobilých výdajů projektu

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

podat projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost
T: 30. 6. 2011

9. Návrh k podání žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU na zlepšení tepelně      technických vlastností školských budov (na stůl)
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Kutmon, který vznesl dotazy ohledně finančních prostředků městské části Praha 14 ke starostovi Bc. Vondrovi. Tyto dotazy následně starosta Bc. Vondra zodpověděl společně s Ing. Mgr. Svobodovou. V diskusi dále nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                27     
proti:               0 
zdržel se:       3      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 27/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

provedení nezbytných úkonů vedoucích k podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU na zlepšení tepelně technických vlastností budov ZŠ Vybíralova, MŠ Chvaletická a MŠ Štolmířská nebo MŠ Gen. Janouška tak, aby bylo možno žádost o dotaci při vyhlášení výzvy operativně předložit vyzyvateli s tím, že budou podány maximálně tři žádosti o dotaci na zlepšení tepelně technických vlastností budov

II.	s o u h l a s í

se zařazením investičních akcí na zlepšení tepelně technických vlastností budov ZŠ Vybíralova, MŠ Chvaletická a MŠ Štolmířská nebo MŠ Gen. Janouška do rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2012 a se spolufinancováním každého z podaných projektů a to až do výše 60 % z celkových investičních nákladů na jeden projekt

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

zajistit provedení všech nezbytných úkonů vedoucích k podání žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU na zlepšení tepelně technických vlastností budov ZŠ Vybíralova a MŠ Chvaletická a MŠ Štolmířská nebo Gen. Janouška tak, aby bylo možno žádosti o dotaci při vyhlášení výzvy operativně předložit vyzyvateli
T: 31. 8. 2011

10. Návrh ke Komunitnímu plánu Zdravé MČ Praha 14 na rok 2011
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Kutmon, který vznesl připomínku ke znění důvodové zprávy. Dále v diskusi vystoupila MUDr. Pavlíčková s dotazem týkajícím se rozpočtu a odsouhlasení finančním výborem - financování akcí KP. Člen zastupitelstva pan Šebek spolu s členkou zastupitelstva paní Grigarovou dále vznesli dotazy k několika bodům KP - Agora (pokrytí finančních nákladů za analýzu), projekt park Borská a další. Členka zastupitelstva Mgr. Žáková v diskusi také upozornila na objekt ve Vybíralově ulici a ukončení smlouvy s OS Heřmánek. 
  Na tyto dotazy poté reagovali  starosta Bc. Vondra spolu se zástupkyní starosty paní Tománkovou - finanční prostředky jsou čerpány z rozpočtu jednotlivých odborů, kterých se daná problematika týká; projekt park Borská byl zadán nadaci Proměny, jehož výsledek bude znám do konce tohoto roku s tím, že se hledají i další alternativy ohledně financování projektu;  náklady  za analýzu Agory  byly pokryty z grantu; smlouva  s OS Heřmánek končí v roce 2013.  Na závěr této diskuse  vzhledem k určitým připomínkám ke KP starosta Bc. Vondra požádal o předložení písemné informace pro členy zastupitelstva uvolněnou předsedkyni výboru Ing. Pickovou. 

Hlasování:

pro:                21     
proti:              4 
zdržel se:        5      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 28/ZMČ/2011

I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

vyhodnocení plánu zlepšování pro rok 2010 a plán zlepšování na rok 2011 dle přílohy  č. 1 a č. 2 tohoto usnesení          

II.	s c h v a l u j e

	Komunitní plán Zdravé MČ Praha 14 pro rok 2011 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

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

1.	zajistit realizaci opatření a aktivit uvedených v Komunitním plánu Zdravé MČ   Praha 14 pro rok 2011
T: 31. 12. 2011
2.	zajistit zpracování Komunitního plánu Zdravé MČ Praha 14 pro rok 2012

T: 31. 12. 2011

11. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 319.753,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 736         ulice Bobkova Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 148.063,- Kč váznoucí na         bytě v č.p. 133 ulice Ronešova Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 314.463,-         Kč váznoucí na bytě v č.p. 755 ulice Kardašovská Praha 9, na postoupení         pohledávky   ve výši 370.458,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 764 a 767 ulice Rochovská         Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 170. 454,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 766         ulice Rochovská Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 233. 163,- Kč váznoucí         na bytě v č.p. 625 ulice Kardašovská Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši         121. 965,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 625 ulice  Kardašovská Praha 9
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:                29     
proti:              0 
zdržel se:        1      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 29/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

postoupení pohledávek dle přílohy č. 1  tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  s tím, že pohledávky lze rozdělit podle velikosti obsazovaných, právně volných bytů v souladu v článkem V. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14                        T: průběžně

12. Návrh k žádosti o odnětí ideální ½ pozemku parc.č. 2575/58, k.ú. Kyje a pozemku       parc.č. 2845/2, k.ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14
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:                30     
proti:              0 
zdržel se:       0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 30/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

podání žádosti MHMP – odboru evidence, správy a využití majetku o odnětí ideální      ½ pozemku parc. č. 2575/58, k. ú. Kyje, a pozemku parc. č. 2845/2, k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 

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

zajistit předložení žádosti o odnětí ideální ½ pozemku parc. č. 2575/58, k. ú. Kyje,               a pozemku parc. č. 2845/2, k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 MHMP – odboru evidence, správy a využití majetku
T: 30. 6. 2011

13. Návrh k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 2727/1 o výměře cca 75 m2       v k.ú. Kyje 
Materiál uvedl  zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi vystoupila Mgr. Žáková spolu s členem zastupitelstva Ing. Chládkem, kteří poukázali na to, že nastane problém ohledně možného vybudování chodníku. Na tyto připomínky reagoval  předseda majetkové komise pan Šebek, zástupce starosty Ing. Vodák a člen zastupitelstva pan Mašek, kteří  následně poskytli informace o možnostech řešení vzniklé situace. V diskusi dále  nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                21     
proti:              3 
zdržel se:       6      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 31/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2727/1 o výměře cca 75 m2 v k. ú. Kyje manželům Martinovič a Havlovým, všichni bytem Tálínská 1544, Praha 9 za cenu 2 200 Kč/m2 

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

zajistit uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2727/1 o výměře cca 75 m2            v k. ú. Kyje s manželi Martinovič a Havlovými                                           T: 31. 8. 2011

14. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 742/4, k.ú. Hloubětín 
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:                27     
proti:              1 
zdržel se:       2      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 32/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 742/4 v k. ú. Hloubětín o výměře 132 m2 s Družstvem vlastníků domů Poděbradská č. p. 141 a 142 za cenu 1 140 Kč/m2,                   tj. za celkovou kupní cenu ve výši 150 480 Kč

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

zajistit uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 742/4 v k. ú. Hloubětín   
										                      T: 31. 7. 2011

15. Návrh  k žádosti o odnětí pozemku parc.č. 214/2, k.ú. Černý Most ze svěřené správy        nemovitostí městské části 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:                30     
proti:              0 
zdržel se:       0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 33/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

odnětí pozemku parc. č. 214/2, k. ú. Černý Most ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

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

zajistit odeslání žádosti  o odnětí pozemku parc. č. 214/2, k. ú. Černý Most, ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 prostřednictvím  odboru evidence, správy            a využití majetku MHMP						          T: 15. 7. 2011


15A. Návrh k žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2839, k.ú. Kyje, do svěřené          správy nemovitostí MČ Praha 14
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:                30     
proti:              0 
zdržel se:       0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 34/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2839, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

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

zajistit podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2839, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14                                                T: 31. 8. 2011










16. Návrhy, připomínky, interpelace

Jiří Šebek -  písemně předložil : 
                       1) zámek a park Hostavice 
                       2) ulice Za Rokytou - garáže
                       3) vytvoření koncepce bytové politiky 
                       4) Broumarská sever + jih a uvažovaný autodrom (usn.                            č.656/2007)
                       5) Doležalova ul.
                       6) problém dopravy v Hloubětíně
                       7)  pronajímání zahrádek 

ústní dotaz :  MŠ Šebelova - duplicitní vlastnictví  - přislíbena písemná odpověď

Josef Kutmon- vznesl dotaz ohledně přípravy materiálu Program rozvoje městské části 
                          Praha 14. Starosta Bc. Vondra následně dotaz zodpověděl - materiál bude                           předložen na prosincové jednání zastupitelstva. 


Mgr. Jitka Žáková -  písemně předložila interpelaci - archeologický výzkum Hloubětínská                                       55 a  celkový záměr s projektem KC Hloubětínská 55

MVDr. Martin Pangrác-  zašle písemný dotaz  ohledně „expertního odhadu“ , který je                                                zmíněn jako úkol pro předsedkyni VV MA21 Ing. Pickovou                                                v zápise č. 6 z tohoto výboru (zápisy do ZŠ a MŠ). Následně byl                                                MVDr. Pangrác vyzván starostou Bc. Vondrou k návrhu                                                usnesení - závěr zápisu. 

Zuzana Grigarová  -  vznesla dotaz k výstupu z ověřovací ankety pro občany MČ Praha 14 -                                      dotaz následně zodpověděl starosta Bc. Vondra.

Josef  Kutmon -  reagoval na příspěvek MUDr. Pangráce ( klub ODS se neztotožňuje                                   se vzneseným dotazem) a dále poukázal na špatné řešení problémů                                   uvedených v petici „Šimanovská“ a situaci ohledně bezdomovců                                    v oblasti Hloubětína  - podnět pro vedení radnice.
 

Jitka Krátká - vznesla dotaz týkající se výstavby hotelu ALEX -  tento dotaz následně                             zodpověděl Ing. Vodák spolu s Ing. Mgr. Svobodovou, která na závěr                            diskuse  podala návrh  pro zastupitelstvo, které by mohlo dát podnět  ohledně                            možné  revokace usnesení rady  či změny věcného břemene

Jiří Šebek -  upozornil na obavy obyvatel ul. Za Rokytkou a ul. Hodějovská - hráz Kyjského                        rybníka, možnost zajištění snížení hladiny. Na toto reagoval tajemník ÚMČ                        Ing. Lisý, který poukázal na to, že ani při  povodních nenastal žádný výrazný                        problém  v této oblasti. Starosta Bc. Vondra  poté přislíbil písemnou odpověď                        k této problematice. 

Na závěr  diskuse k bodu č. 16  starosta Bc. Vondra vyzval návrhový a volební výbor, aby předložil návrhy usnesení, které v průběhu výše uvedené diskuse podávali jednotliví členové zastupitelstva: 


1) Hlasování  o zařazení  návrhů usnesení do programu 4. zasedání Zastupitelstva městské      části Praha 14:

pro:                24     
proti:              1 
zdržel se:       5      

Tento návrh byl přijat   

2) Hlasování o návrhu Jiřího Šebka - předkládání zodpovězených interpelací  všem členům      zastupitelstva 

pro:                18     
proti:              7 
zdržel se:       5      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 35/ZMČ/2011

I.	ž á d á, 

aby odpovědi na interpelace byly přikládány k podkladům pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 14 

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

zajistit plnění žádosti Zastupitelstva městské části Praha 14                          T: průběžně  

3) Hlasování o návrhu MUDr. Pavlíčkové - zrušení VV MA 21 a jmenování komise pro VV      MA21

pro:                9     
proti:              19 
zdržel se:       2      

Tento návrh nebyl přijat   

4) Hlasování o návrhu MUDr. Pangráce - úkol pro výbor VV MA 21 zmíněný v předchozí      diskusi

pro:                4     
proti:              10 
zdržel se:       16      

Tento návrh nebyl přijat   










17. Závěr
 
Ověřovatelé: 

 Jitka Krátká                                   ……………………………….

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









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


















































































































