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ZÁPIS

z  6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 18. 12. 2007 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
___________________________________________________________________________

Přítomni:  31 - dle prezenční listiny

Omluveni:  

Neomluveni:   

Ověřovatelé: František Křížek, Vojtěch Šebek 

Zapisovatelka:   Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í


Starosta Ing. Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod. 6. 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 5. 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:  František Křížek, Vojtěch Šebek

Hlasování :      

pro:             24
proti:           0

Ověřovatelé zápisu z  6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.

Poté starosta Ing. Miroslav Froněk přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva.  
Zástupce starosty Bohumil Sobotka navrhl stažení bodu č. 11 a nahrazení tohoto bodu
novým materiálem „Návrh na dodatek č.1 ke zřizovací listně příspěvkové organizace KVIZ“




Návrh programu:

 1.	Volba návrhového a volebního výboru

 2. Plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

 3. Návrh na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněným členům       Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném       obdobném poměru na rok 2008

 4. Návrh na odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli pověřeni       podepisováním doložky podle § 43 zák.č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze za rok 2007

 5. Návrh na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro rok      2008

 6. Návrh – IV. změna rozpočtu na rok 2007

 7. Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2008

 8. Návrh na uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a panem Pavlem      Neužilem bytem Písečná 456/9 Praha 8 na prodej budovy čp. 640 na pozemku parc.č.      830 o výměře 201m2 a pozemku parc.č. 830 o výměře 201m2 v ulici Konzumní Praha 9,      vše v k.ú. Hloubětín, za dohodnutou kupní cenu 12 510 000 Kč

 9. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 1577 v k.ú. Kyje

 10. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 1154 a 1155 v k.ú. Kyje o celkové         výměře 250 m2 s manžely Mandjounehovými

 11. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 171/1 a parc.č. 172/1 v k.ú. Kyje
       NAHRAZENO: 
       Návrh na dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace KVIZ

 12. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 2119 v k.ú. Kyje 

 13/1. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 102 v k.ú. Kyje 

 13/2. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 105 v k.ú. Kyje 

 13/3. Návrh k prodeji části pozemku parc.č. 113 v k.ú. Kyje 

 13/4. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 121 v k.ú. Kyje

 13/5. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 130 v k.ú. Kyje 

 13/6. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 135 v k.ú. Kyje 

 13/7. Návrh k prodeji pozemků parc.č. 132, 133, 134/1, 134/2 a 2812/9 v k.ú. Kyje 

 14. Návrh k záměru MČ Praha 14 úplatně nabýt do svěřené správy nemovitostí pozemek         parc.č. 1385, k.ú. Hloubětín, z vlastnictví soukromé osoby

 15. Návrh ke svěření bytových domů a pozemků v k.ú. Černý Most při ulicích Bobkova,         Mansfeldova, Kučerova, Maňákova a Bryksova

16. Návrh k návrhu na změnu Územního plánu hl.m.Prahy v oblasti Čihadel pozemku parc.č.       201/1, 201/2 a 201/12 v k.ú. Černý Most z funkční plochy veřejného vybavení – VV na       území čistě obytné – OB/F a OB/C

17. Návrh k návrhu na změnu Územního plánu hl.m.Prahy pozemku parc.č. 2567/1, 2567/2,       2570 v k.ú. Kyje z funkční plochy zahrádky a zahrádkové osady – PZO  na území       všeobecně obytné – OV a před rokem 2010

18. Návrh k návrhu na změnu Územního plánu hl.m.Prahy pozemku parc.č. 2671/34, 2671/36,       2846/2, 2846/3 v k.ú. Kyje z funkční plochy zeleň městská a krajinná – ZMK na území       nerušící výroby a služeb – VN s úpravou trasy vlečky – DZ

19. Návrh smlouvy o partnerství při realizaci projektu „Sdílený web“ s hl.m.Prahou

20. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a Gymnáziem, 
      Praha  9, Chodovická 2250

21. Návrhy, připomínky, interpelace

22. Závěr
                                                                                                  
Informace – plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za  I. –III. čtvrtletí roku 2007
Informace o zajištění lékařské služby první pomoci v roce 2008

Hlasování o navrženém programu zasedání:

pro:                24                   
proti:              0 
zdržel se:       2

Tento návrh byl přijat.

Program  6. 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.Eva Bažilová, Miroslav Dvořák, Ing.Ilona Picková

    Hlasování: 

    pro:            24
    proti:          0  
    zdržel se:    3
   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. 

   Předsedou návrhového a volebního výboru byl/a zvolen/a Ing.Eva Bažilová.

 2.  Plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
 
     Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. Doplnil splnění bodů 31,22,48 a       60.
        V diskusi vystoupila paní Jitka Krátká s dotazem ohledně chybějícího termínu u bodu      č.66, a pan  Miroslav Dvořák s dotazem na výši finančních prostředků souvisejících      s rekonstrukcí   objektu Šimanovská 47.Oba dotazy zodpověděl následně zástupce starosty      pan Bohumil Sobotka: projekt Šimanovské 47 je k nahlédnutí v Kanceláři starosty, termín      není u bodu č.66 (Šimanovská 47 ) uveden proto, že stále není dokončena konečná verze      stavební dokumentace.
         Ing.Jiří Feřtek vznesl dotaz, proč rada neprojednávala na svém jednání vyhlášku      hl.m.Prahy  ohledně stanovení regulace výherních automatů.Starosta Ing.Miroslav Froněk      následně odpověděl – rada se k této vyhlášce vyjadřovala, stav na městské části Praha 14 je      daný tak, jak je stanoveno ve vyhlášce hl.m.Prahy 
         Poté dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

      Hlasování:

       pro:              26 
       proti:            0
       zdržel se:     2
       Návrh usnesení byl schválen.

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.67/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 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dne 27. 9. 2007

 3. Návrh na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněným členům      Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo      v jiném  obdobném poměru na rok 2008

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

      Hlasování: 

      pro:           28   
      proti:         0
      zdržel se:   0
     
      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.68/ZMČ/2007



      I.	 s t a n o v u j e 

paušální částku pro náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 na rok 2008, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru ve výši 300 Kč/hod

 4. Návrh na odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli pověřeni       podepisováním doložky podle § 43 zák.č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze za rok 2007

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

      Hlasování:

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

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.69/ZMČ/2007

    I.  	s c h v a l u j e 

poskytnutí odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Ing. Miroslavu Vysloužilovi, Evě Dokonalové a Miroslavu Dvořákovi dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

 5. Návrh na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14       pro rok  2008
      
      Materiál uvedl starosta Ing.Miroslav Froněk.V diskusi nikdo nevystoupil.

      Hlasování: 

      pro:              27                     
      proti:            0
      zdržel se:      2
      
      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.70/ZMČ/2007

      I.   	s c h v a l u j e 

  odměny oddávajícím členům Zastupitelstva městské části Praha 14 pro rok 2008 dle   přílohy č. 1 – pouze v tiskové podobě 







 6. Návrh – IV. změna rozpočtu na rok 2007

      Materiál uvedl starosta Ing. Miroslav Froněk. V diskusi vystoupil pan Jiří Šebek      s dotazem ohledně přijatých investic od obcí. Starosta Ing.Miroslav Froněk odpověděl –      dotace je možné převést na příští rok, o konkrétní dotaci  - vybavení sportovišť potřebným      zázemím, ul.Pilská však městská část může přijít;čeká se na stanovisko inspekce ŽP.

     Hlasování: 

      pro:           29     
      proti:         0   
      zdržel se:   0

      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.71/ZMČ/2007

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

  18., 19., 20., 21., 22. rozpočtové opatření na rok 2007

 7. Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2008

      Materiál uvedl starosta Ing.Miroslav Froněk..V následné diskusi vyzdvihla paní Eva      Dokonalová  (předsedkyně FV) zajištění LSPP na městské části Praha 14. Dále vznesli      své dotazy:
     pan Miroslav Dvořák – příspěvek na městský kamerový systém
     paní  Jitka Krátká – pohřebnictví a zeleň v Hloubětíně, objekt Hloubětínská 55 
     Ing.Jiří Feřtek – investice do objektů: Broumarská 25, Šimanovská 47 a výše kapitálových      výdajů na příští rok
     Následně dotazy zodpověděl starosta Ing.Miroslav Froněk.:
	příspěvek na kamerový systém na městské části Praha 14 byl přislíben od hl.m.Prahy

Hloubětínský hřbitov není v majetku městské části Praha 14;revitalizace zeleně není kryta
  v rozpočtu městské části vzhledem k budoucí rekonstrukci kanalizace a chodníků,   výstavby parkovacích stání, z toho dále vyplývají sadbové úpravy, na kterých se svými   finančními prostředky budou    podílet jednotliví investoři např. PVS atd.
. Objekt  Hloubětínská 55 – studie je hotova, bude muset být podána žádost o územní    rozhodnutí
     - Šimanovská 47 – v rozpočtu MČ Praha 14 jsou uvedeny odhadnuté finanční náklady na         rekonstrukci tohoto objektu, pokud dojde k navýšení finanční částky, bude předložen         materiál na zasedání zastupitelstva.Ředitel KVIZ bude představen členům zastupitelstva         na březnovém jednání. Ohledně zmíněného objektu Broumarská 25 je veškerá         dokumentace k tomuto objektu k dispozici na SMP-14, a.s. Výši kapitálových         výdajů uvedených v příslušném usnesení vysvětlil starosta Ing.Miroslav Froněk         vzhledem k probíhajícím stavebním akcím, snížení energetické náročnosti na školách a         dalším aspektům. 

      Hlasování: 

       pro:           27       
       proti:         0     
       zdržel se:   3

       Návrh usnesení byl schválen.

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.72/ZMČ/2007

       I.  	s c h v a l u j e  

	  1.	návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2008                                     
	objem příjmů                                                                        250 876,5 tis. Kč  
	objem výdajů                                                                        269 337,5 tis. Kč   
	běžné výdaje                                                                         218 667,5 tis. Kč  
       kapitálové výdaje                                                                    50 670,0 tis. Kč 
       financování                                                                              18 461,0 tis. Kč  

	2.	financování objemu mzdových prostředků, finančních prostředků, na platy      zaměstnanců ve výši  59.000,0 tis. Kč

	3.	návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2008 dle      přílohy č. 2

	4.	poskytnutí přechodné finanční výpomoci ČČK ve výši 300 000 Kč na úhradu      provozních nákladů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2008

	5.	poskytnutí přechodné finanční výpomoci Sdružení na pomoc dětem s handicapy -      Motýlek ve výši 200 000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části      Praha 14 vrácena v průběhu roku 2008

	6.	poskytnutí přechodné finanční výpomoci ZŠ Chvaletická ve výši 600 tis. Kč na úhradu      výdajů souvisejících s ukončením projektu JPD3, která bude městské části Praha 14      vrácena v průběhu roku 2008

	7.	zmocnění pro Radu městské části Praha 14 k provádění rozpočtových opatření      v souvislosti s přijetím dotací na základě rozhodnutí MPSV na výplatu dávek a      příspěvků

 8. Návrh na uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a panem Pavlem      Neužilem bytem Písečná 456/9 Praha 8 na prodej budovy čp. 640 na pozemku parc.č.      830 o výměře 201m2 a pozemku parc.č. 830 o výměře 201m2 v ulici Konzumní Praha      9, vše v k.ú. Hloubětín, za dohodnutou kupní cenu 12 510 000 Kč

    Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi se dotázal pan Jiří Šebek     na využití prodávaného objektu. Pan Bohumil Sobotka odpověděl, že záměr využití     tohoto objektu je především na bytové jednotky popř.nebytové prostory. 

     Hlasování: 

     pro:             30         
     proti:           0
     zdržel se:     0
     
      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.73/ZMČ/2007



      I.  s o u h l a s í 

 s  uzavřením kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a panem Pavlem Neužilem  bytem Písečná 456/9, Praha 8 na prodej budovy č. p. 640 na pozemku parc. č. 830           o výměře 201m2  a pozemku parc. č. 830 o výměře 201m2  v ulici Konzumní, Praha 9  vše v k. ú. Hloubětín, za dohodnutou kupní cenu 12 510 000 Kč dle přílohy č. 1 tohoto  usnesení

 9. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 1577 v k.ú. Kyje

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

      pro:             30                          
      proti :          0 
      zdržel se:     0
     
     Tento návrh usnesení byl přijat. 

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.74/ZMČ/2007

     I. 	s c h v a l u j e 

uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 1577 o výměře 173 m2 v k. ú. Kyje za cenu 1 700 Kč/m2 mezi MČ Praha 14 a těmito kupujícími: Glonti Levan, Vasina Yulia, Vasin Aleksey, všichni bytem Vajgarská 329, Praha 9

 10. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 1154 a 1155 v k.ú. Kyje o        celkové  výměře 250 m2 s manžely Mandjounehovými

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

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

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.75/ZMČ/2007
    
      I.   	s c h v a l u j e 

  uzavření nové kupní smlouvy na pozemky parc. č. 1154 a 1155 v k. ú. Kyje o celkové   výměře 250 m2 s manžely Mandjounehovými (tato smlouva nahradí kupní smlouvu         č. 17598/OSM/07)

 11. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 171/1 a parc.č. 172/1 v k.ú.         Kyje   Materiál stažen a nahrazen:





11.NOVÉ  Návrh na dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace KVIZ

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

      Hlasování:
 
      pro:            30     
      proti:          0
      zdržel se:    0

     Tento návrh usnesení byl přijat.
    
     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.76/ZMČ/2007

      I.  s c h v a l u j e 

  změnu názvu příspěvkové organizace KVIZ, kdy nový název příspěvkové organizace   bude KVIZ Praha 14, a s tím související dodatek č. 1 ke zřizovací listině

 12. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 2119 v k.ú. Kyje 

        Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil Ing.Jiří         Feřtek s dotazem, zda je možné, aby  stavba na pozemku, vzhledem k jeho využití         (zahrada) byla využívána celoročně.Ing.Mezenská (OESM) následně vysvětlila, že se         zde jedná o polyfunkční území čistě obytné, tudíž je tento prodej  s následným využitím         pozemku možný. 

        Hlasování:

        pro:               25                
        proti:             2
        zdržel se:       3
        
        Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.77/ZMČ/2007
    
        I.  s c h v a l u j e 

   uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2119 o výměře 201 m2    v k. ú. Kyje mezi MČ Praha 14 a paní Janou Böhmovou, bytem U Koupaliště 302,    Družec, za kupní cenu v celkové výši 201 000 Kč

 13/1. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 102 v k.ú. Kyje 

         Tento materiál  spolu s materiály 13/2 až 13/7 uvedl zástupce starosty pan Bohumil          Sobotka. V diskusi vystoupil Ing.Jiří Feřtek, který poukázal na to, že pozemky u bodů          13/1 až 13/4 se nachází v záplavové oblasti, ale pozemky 13/5 až 13/7 jsou již mimo          záplavovou oblast, přesto je u jejich prodeje stanovena cena stejná jako u pozemků          v záplavové oblasti.Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka vysvětlil, že tato cena byla          stanovena již v minulosti zastupitelstvem a kvalita pozemků 13/5 až 13/7  cenu          nenavyšuje. 
        
         Hlasování: 

         pro:            30               
         proti:          0         
           zdrzel se:   0 

         Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.78/ZMČ/2007

        I.  s c h v a l u j e 

    uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 102 o výměře 224 m2 v k. ú. Kyje     mezi MČ Praha 14 a panem Ladislavem Drahotou, bytem Za Rokytkou 136, Praha 9     za cenu ve výši 480 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 107 520 Kč

 13/2. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 105 v k.ú. Kyje 

          Hlasování :

          pro:           30                               
          proti:         0         
            zdržel se:   0   

          Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.79/ZMČ/2007

         I.   s c h v a l u j e 

     uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 105 o výměře 525 m2      v k. ú. Kyje mezi MČ Praha 14 a panem Ladislavem Novotným, bytem      Za Rokytkou 871, Praha 9 za cenu ve výši 480 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
     252 000 Kč

 13/3. Návrh k prodeji části pozemku parc.č. 113 v k.ú. Kyje 

           Hlasování :

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

           Zastupitelstvo městské části Praha 14                                svým usn.č.80/ZMČ/2007

            I.  s c h v a l u j e 

       uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 113 o výměře cca 130 m2                v k. ú. Kyje mezi MČ Praha 14 a manžely Ganzarčíkovými, bytem Za Rokytkou 22,        Praha 9 za cenu ve výši 480 Kč/m2

 13/4. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 121 v k.ú. Kyje
      
           Hlasování :

           pro:           31                              
           proti:         0         
             zdržel se:   0
        
          Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.81/ZMČ/2007

        I.   s c h v a l u j e 

   uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 121 o výměře 256 m2 v k. ú. Kyje    mezi MČ Praha 14 a panem Františkem Holičkou, bytem Za Rokytkou 711, Praha 9 za    cenu ve výši 480 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 122 880 Kč

 13/5. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 130 v k.ú. Kyje 

           Hlasování 

           pro:            31                               
           proti:          0         
           zdržel se:    0

           Návrh usnesení byl přijat

          Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.82/ZMČ/2007

          I.  s c h v a l u j e 

     uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 130 o výměře 252 m2      v k. ú. Kyje    mezi MČ Praha 14 a panem Karlem Valachem, bytem Leopoldova      1682, Praha 4 za    cenu ve výši 480 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 120 960 Kč

 13/6. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 135 v k.ú. Kyje 

           Hlasování 

           pro:            31                                   
           proti:          0         
             zdržel se:    0

           Návrh usnesení byl přijat

           Zastupitelstvo městské části Praha 14                                svým usn.č.83/ZMČ/2007

           I.  s c h v a l u j e 

      uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 135 o výměře 184 m2 v       k. ú. Kyje mezi MČ Praha 14 a paní Ivetou Drozenovou, bytem Za Rokytkou 122,       Praha 9 za cenu ve výši 480 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 88 320 Kč

 13/7. Návrh k prodeji pozemků parc.č. 132, 133, 134/1, 134/2 a 2812/9 v k.ú. Kyje 

           Hlasování 

           pro:             31                            
           proti:            0         
           zdržel se:      0

           Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.84/ZMČ/2007

        I.   s c h v a l u j e 

     uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 132 o výměře 105 m2,      parc. č. 133 o výměře 118 m2, parc. č. 134/1 o výměře 137 m2, parc. č. 134/2      o výměře 101 m2    a parc. č. 2812/9 o výměře 29 m2, vše v k. ú. Kyje mezi MČ Praha     14 a panem Jaroslavem Zimou, bytem Za Rokytkou 123, Praha 9 za cenu ve výši      480 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 235 200 Kč


 14. Návrh k záměru MČ Praha 14 úplatně nabýt do svěřené správy nemovitostí          pozemek  parc.č. 1385, k.ú. Hloubětín, z vlastnictví soukromé osoby

      Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka.Na dotaz týkající se možné          přítomnosti netopýrů pan Bohumil Sobotka uvedl, že jednal se speology, kteří výskyt          v této lokalitě nepotvrdili.
 
         Hlasování:

          pro:                 30            
          proti:               0
          zdržel se:         1

          Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                  svým usn.č.85/ZMČ/2007

         I.  s o u h l a s í 

    se záměrem MČ Praha 14 úplatně nabýt do svěřené správy nemovitostí pozemek           parc. č. 1385, k. ú. Hloubětín, z vlastnictví soukromé osoby

 15.  Návrh ke svěření bytových domů a pozemků v k.ú. Černý Most při ulicích           Bobkova,  Mansfeldova, Kučerova, Maňákova a Bryksova

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

         Hlasování:

         pro:            31           
         proti:          0
         zdržel se:    0

         Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.86/ZMČ/2007

        I.  s c h v a l u j e 

   svěření bytových domů včetně pozemků pod bytovými domy a vnitrobloků včetně    staveb a pozemků dle přiloženého soupisu (příloha č. 1), k. ú. Černý Most,    z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha   14

16. Návrh k návrhu na změnu Územního plánu hl.m.Prahy v oblasti Čihadel pozemku        parc.č. 201/1, 201/2 a 201/12 v k.ú. Černý Most z funkční plochy veřejného vybavení        – VV na  území čistě obytné – OB/F a OB/C

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

       Hlasování:

       pro:             31             
       proti:           0
       zdržel se:     0
       
       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.87/ZMČ/2007

       I.  	n e s o u h l a s í 

  s návrhem změny Územního plánu hl. m. Prahy, funkčního využití pozemků parc.           č. 201/1, 201/2 a parc. č. 201/12, v k. ú. Černý Most v oblasti Čihadel  z plochy veřejné   vybavení - VV na čistě obytné - OB s kódem míry využití F v severovýchodní části         a C v jihozápadní části

17.   Návrh k návrhu na změnu Územního plánu hl.m.Prahy pozemku parc.č. 2567/1,         2567/2, 2570 v k.ú. Kyje z funkční plochy zahrádky a zahrádkové osady – PZO  na         území  všeobecně obytné – OV a před rokem 2010

        Materiál uvedl  starosta Ing.Miroslav Froněk.V diskusi vystoupil pan František Křížek,         který  vznesl dotaz k počtu zahrádek v tomto území a zda není jiná varianta než tyto         zahrádky zrušit.Dále navrhl možnost nabídnout majitelům jiné pozemky.Pan Jiří Šebek         navrhl odložit materiál, vzhledem k nedoporučujícímu stanovisku komisí; dále upozornil         na problém dopravy v této lokalitě.
       Starosta Ing.Miroslav Froněk následně reagoval na vznesené připomínky – vysvětlil, že        pozemky se nachází v soukromém vlastnictví jednotlivých majitelů, je nutné v této        lokalitě vyřešit veškeré zabudování sítí a připomněl, že přes uvedený pozemek musí být        vyřešena komunikace.Toto je pouze návrh doporučení na změnu územního        plánu.Následně dal starosta Ing.Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu        usnesení.
       
       Hlasování:

        pro:           13                                                        
        proti:          6           
        zdržel se:   12

      Tento návrh  usnesení nebyl přijat

18. Návrh k návrhu na změnu Územního plánu hl.m.Prahy pozemku parc.č. 2671/34,        2671/36, 2846/2, 2846/3 v k.ú. Kyje z funkční plochy zeleň městská a krajinná –        ZMK na území  nerušící výroby a služeb – VN s úpravou trasy vlečky – DZ

       Materiál uvedl starosta Ing.Miroslav Froněk. V diskusi vystoupili pan Jiří Šebek a Ing.Jiří        Feřtek, kteří poukázali na nesouhlasná stanoviska komisí a na nedořešení využitelnosti        vlečky do spalovny. Starosta Ing.Miroslav Froněk vysvětlil, že v současné době spalovna        vlečku budovat nechce a na dotčených pozemcích by se navrhovanou změnou zamezilo        černým skládkám.

       Hlasování:

        pro:              22                                                     
        proti:            4
        zdržel se:     5

        Tento návrh  usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.88/ZMČ/2007

        I.  d o p o r u č u j e  

    změnu Územního plánu SÚ hl. m. Prahy, pozemků parc. č. 2671/34, 2671/36, 2846/2,     2846/3 v k. ú. Kyje, z funkční plochy zeleň městská a krajinná - ZMK na území     nerušící výroby a služeb - VN, včetně úpravy trasy vlečky řešit ve spojitosti s     připravovaným projektem HMP na využití plochy ležící mezi ul. Nedokončenou, ul.     Průmyslovou  a ul. Objízdnou
           
19. Návrh smlouvy o partnerství při realizaci projektu „Sdílený web“ s hl.m.Prahou

      Materiál uvedl starosta městské části Ing.Miroslav Froněk. V diskusi vystoupil s dotazem       Ing.Jiří Feřtek – zda tento projekt souvisí s vybudováním WIFI sítě na městské části Praha       14. Ing.Luděk Lisý (tajemník ÚMČ Praha 14) následně vysvětlil, že nikoliv a doplnil další       informace o tomto projektu. 
       
      Hlasování:

      pro:                 31                            
      proti:               0
      zdržel se:         0 

      Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.89/ZMČ/2007

      I.   	s o u h l a s í  

  s uzavřením smlouvy o partnerství při realizaci projektu „Sdílený web“ s hl. m. Prahou   

20. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a Gymnáziem, 
      Praha  9, Chodovická 2250

        Materiál uvedl zástupkyně starosty Mgr.Jitka Žáková.V diskusi nikdo nevystoupil. 

       Hlasování:

       pro:            31                                   
       proti:          0      
       zdržel se:    0
       
       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.90/ZMČ/2007

       I. 	s c h v a l u j e  

	  uzavření smlouvy o výpůjčce na bezplatnou výpůjčku nebytových prostor ve školním   areálu Vybíralova 964, Praha 9 za účelem zřízení detašovaného pracoviště Gymnázia   Praha 9, Chodovická 2250; smlouva uvedena v příloze č. 1 k tomuto usnesení – pouze   v tiskové podobě se uzavírá mezi městskou částí Praha 14 a Gymnáziem Praha 9,   Chodovická 2250, IČ: 49 371 185

Informace – plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za  I. –III. čtvrtletí roku 2007

Informace o zajištění lékařské služby první pomoci v roce 2008

21. Návrhy, připomínky, interpelace

     V rámci tohoto bodu nikdo ze zastupitelů nevystoupil.

     Dále v diskusi vystoupili zástupci zahrádkářů z Borské ulice. Na základě jejich argumentů      starosta Ing.Miroslav Froněk přislíbil, že tato problematika bude v programu jednání Rady      městské části Praha 14 dne 19.12.2007.

22. Závěr
 

Ověřovatelé: 

František Křížek                          ………………………………

Vojtěch Šebek                               …………………………….

	







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



