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ZÁPIS

z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 26. 6. 2012 
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:     29 - dle prezenční listiny

Omluveni:    Mgr. Linda Kroupová, Mgr. Jitka Žáková 
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé:  Hana Muhrová, Vladimíra Petzoldová 

Zapisovatelka: Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 15. 00 hod 8. 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 7. 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:  Hana Muhrová, Vladimíra Petzoldová  

Hlasování :

pro:             29            
proti:            0 
zdržel se:     0
nepřítomni:  2

Ověřovatelé zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.
Starosta Bc. Vondra následně přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva. 

Návrh  programu:

1. Zahájení a volba  návrhového a volebního výboru 

2. Návrh k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9

3. Návrh plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

4. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské     části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2012

5. Návrh - II. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2012

6. Návrh - Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2011

7. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 357. 517,-- Kč váznoucí na bytě v č.p. 625 ulice     Kardašovská Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 127. 495,- Kč váznoucí na bytě     v č.p. 670 ulice Kardašovská Praha 9

8. Návrh smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

9. Návrh k bezúplatnému převodu pozemku parc.č. 1776/1, k.ú. Hloubětín 

10. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na část komunikace Sicherova       včetně pozemku pod darovanou částí komunikace se společnostmi Ekospol, a.s., a       Ekoreal, s.r.o. 

11. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společností Skanska, a.s. , a       k revokaci smlouvy ze dne 13. 8. 2007 

12. Návrh k Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti 

13. Návrh k zabezpečení realizace projektu „Komplexní práce v sociálně vyloučených       lokalitách městské části Praha 14“ 

14. Návrh k návrhu na přednesení informace z jednání pracovní skupiny tvořené zástupci       bytových objektů a pracovního týmu tvořeného členy Zastupitelstva městské části 
      Praha  14, ve věci privatizace

15.  Návrhy, připomínky, interpelace

 16. Závěr
	 
Informace pro ZMČ - Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a Místní Agendu 21 za I. pololetí 2012
	 
Poté dal starosta městské části Praha 14  Bc. Vondra hlasovat o celém programu zasedání. 

Hlasování: 
pro:                  29
proti:                0 
zdržel se:         0
nepřítomen:     2      

Tento návrh byl přijat. 

Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14  byl schválen.

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

Navrženi byli:  Viktor Šíma, Ing. Jaroslav Chládek, Jan Rambousek  

Hlasování:  
pro:                  29
proti:                0 
zdržel se:         0
nepřítomen:     2      

Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni.

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

Předsedou  návrhového a volebního výboru byl zvolen pan  Jan Rambousek.

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

2. Návrh k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. Následně se členům zastupitelstva představil navrhovaný přísedící pan Mgr. Milan Zeman. V diskusi  nikdo ze členů zastupitelstva nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:
pro:                  28
proti:                0 
zdržel se:         1
nepřítomen:     2      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 21/ZMČ/2012

I.	z v o l i l o

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

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

zajistit doručení seznamu zvolených přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 9                                                    T: 10. 7. 2012

3. Návrh plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi vznesl dotaz k úkolu č. 49/ZMČ/2010 - úplatný převod objektu č.p. 993, 994 ul. Kpt. Stránského člen zastupitelstva pan Zajac. Výběr a nabídku Komerční banky poté zhodnotila zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová -  služba pro občany, nejvhodnější nabídka KB, počet zájemců o využití nabídky, možnost hypotečních úvěrů. Další dotaz člena zastupitelstva Mgr. Tománka ohledně poptávky u jiných bankovních ústavů také následně zodpověděla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová - otevřený účet městské části Praha 14 u KB a další zohlednění výběru KB. 

Hlasování:
pro:                  21
proti:                0 
zdržel se:         8
nepřítomen:     2      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 22/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 

4. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti      městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2012
Materiál uvedla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová.   V diskusi nikdo ze členů zastupitelstva nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:
pro:                  20
proti:                0 
zdržel se:         9
nepřítomen:     2      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 23/ZMČ/2012

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 2012
        
		příjmy                                                                                   64.789,01 tis. 	Kč
        		výdaje                                                                                   67.816,51 tis. 	Kč
        		z toho:
        		kapitálové                                                                             27.565,53 tis. 	Kč
        		běžné                                                                                    40.250,98 tis. 	Kč
        		financování                                                                             3.027,49 tis. 	Kč

	2.	plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2012 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 14.393 tis. Kč          

5. Návrh - II. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2012
Materiál uvedla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi týkající se převodu finančních prostředků vznesl dotaz člen zastupitelstva pan Zajac. Převod finančních prostředků následně zodpověděla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová. Poté nikdo další z řad členů zastupitelstva nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

Hlasování:
pro:                  20
proti:                0 
zdržel se:         9
nepřítomen:     2      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 24/ZMČ/2012


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 2012

6. Návrh - Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2011
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi opět vystoupil člen zastupitelstva pan Zajac, který vznesl dotazy ohledně stavu finančních prostředků z hlediska hosp. výsledku, převodu z rezerv   a další. Na tento dotaz následně reagovala zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová, která přislíbila vzhledem k obsažnosti dotazu písemné rozpracování stavu na účtech městské části Praha 14, hospodářského výsledku, FRR a další. OE  zpracuje tuto detailní zprávu, která bude předložena jak panu Zajacovi, tak i FV ZMČ Praha 14.   

Hlasování:
pro:                  20
proti:                5 
zdržel se:         4
nepřítomen:     2      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 25/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e 

celoroční hospodaření a závěrečný  účet  městské části Praha 14  za rok 2011  včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 s  výhradou nedostatků  uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření  a přijímá opatření k odstranění chyb                a nedostatků ve formě Příkazu starosty č. 5/2012

	-  	plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2011
        
		příjmy                                                                                 411.946,43 tis. 	Kč
        		výdaje                                                                                 394.138,47 tis. 	Kč
        		z toho:
        		kapitálové                                                                             81.729,30 tis. 	Kč
        		běžné                                                                                  312.409,17 tis. 	Kč
        		financování                                                                          -17.807,96 tis. 	Kč

	- plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2011    s hrubým hospodářským výsledkem po předběžném zdanění ve výši 36.189 tis. Kč     

7. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 357. 517,-- Kč váznoucí na bytě v č.p. 625     ulice Kardašovská Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 127. 495,- Kč váznoucí     na bytě  v č.p. 670 ulice Kardašovská Praha 9
Materiál uvedl zástupce starosty  městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi poté člen zastupitelstva Mgr. Tománek požádal o rozklíčování pohledávek, které tak následně učinila Ing. Bažilová, ředitelka SMP-14, a.s. (poplatky z prodlení dle vyhlášky, poskytnutí přístřeší, vystěhování věcí).  

Hlasování:
pro:                  26
proti:                0 
zdržel se:         3
nepřítomen:     2      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 26/ZMČ/2012

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

8. Návrh smlouvy o převodu vlastnictví jednotky
Materiál uvedl zástupce starosty  městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:
pro:                  28
proti:                0 
zdržel se:         1
nepřítomen:     2      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 27/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e 

návrh smlouvy o převodu vlastnictví jednotky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě

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

zajistit uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky mezi městskou částí Praha 14     a budoucím nabyvatelem na užívání bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 - Černý Most                                                                T: 31. 8. 2012

9. Návrh k bezúplatnému převodu pozemku parc.č. 1776/1, k.ú. Hloubětín 
Materiál uvedl zástupce starosty  městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi Ing. Chládek vznesl dotaz ohledně následného využití pozemku, který zodpověděl starosta Bc.Vondra - scelení pozemků poskytne městské části Praha 14 možnost  využití pozemků v rámci nějakého projektu.   

Hlasování:
pro:                  29
proti:                0 
zdržel se:         0
nepřítomen:     2      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 28/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e 

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1776/1, k. ú. Hloubětín, z vlastnictví České republiky (právo hospodařit s majetkem státu vedeno pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

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

1.	prostřednictvím OSM MHMP zajistit předložení žádosti o stanovisko Rady hl. m. Prahy k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 1776/1, k. ú. Hloubětín, z vlastnictví České republiky (právo hospodařit s majetkem státu vedeno pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14                                                                           T: 31. 7. 2012

2.	zajistit odeslání žádosti o  bezúplatný převod pozemku parc. č. 1776/1, k. ú. Hloubětín, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
T: 31. 7. 2012

10. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na část komunikace       Sicherova včetně pozemku pod darovanou částí komunikace se společnostmi       Ekospol, a.s., a Ekoreal, s.r.o. 
Materiál uvedl zástupce starosty  městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi člen  zastupitelstva Ing. Mixa poukázal spolu se členkou zastupitelstva paní Tománkovou na problémovou údržbu komunikací na městské části Praha 14. Dále v diskusi vystoupila    paní Tománková s dotazem ohledně smlouvy se společností Ekospol - neadekvátní výše kompenzace za dětské hřiště a další problémy spojené s údržbou svěřených komunikací. Člen zastupitelstva Mgr. Tománek dále vznesl dotaz na technickou vybavenost dětského hřiště a právní ošetření smlouvy se společností Ekospol  Poté navrhl, aby zastupitelstvo schválilo tuto smlouvu, až bude písemně uzavřen finanční závazek týkající se výstavby dětského hřiště. Tyto dotazy následně zodpověděl starosta Bc. Vondra - vysvětlil problematiku řešení územního plánu, navýšení koeficientů, časovou osu ohledně uzavírání dohody. Na závěr  také vysvětlil, že smlouva již byla podepsána  a městská část Praha 14 se bude moci vyjadřovat k výstavbě dětského hřiště dle jejích představ.  V diskusi poté již nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:
pro:                  19
proti:                1 
zdržel se:         9
nepřítomen:     2      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 29/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e 

přijetí komunikace a pozemků pod touto komunikací v k. ú. Kyje, které jsou předmětem smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společnostmi Ekospol, a. s. a  Ekoreal, s. r. o., obě se sídlem Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7 do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

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

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společnostmi Ekospol, a. s.         a Ekoreal, s. r. o. na komunikaci a pozemky pod touto komunikací v k. ú. Kyje v sídlišti Panorama Kyje                                                                                              T: 31. 7. 2012

11. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společností Skanska, a.s. ,       a  k revokaci smlouvy ze dne 13. 8. 2007 
Materiál uvedl zástupce starosty  městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi poté vystoupila členka zastupitelstva paní Tománková, která vznesla dotazy ohledně požadavků na stavbu dětských hřišť, na možnost vyjádření se pracovní skupiny zřízené k projednávání   ohledně výstavby dětského hřiště a na odhadovanou hodnotu. Tyto dotazy následně zodpověděli zástupce starosty Mgr. Kuda a starosta Bc. Vondra - podoba dětských hřišť je výsledkem projednání a vyjádření se ODOP ÚMČ Praha 14 a společnosti Skanska ohledně změn požadavků. Vzhledem k tomu, že došlo k personálním změnám v pracovní skupině, na příští jednání rady bude předložen materiál s aktuálními změnami ve složení pracovní skupiny.  Poté již  v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:
pro:                  20
proti:                1 
zdržel se:         8
nepřítomen:     2      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 30/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e 

1.	uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společností Skanska, a. s., se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, na pozemky s vybudovanými parkovými úpravami, chodníky, komunikacemi a mobiliářem včetně dopravního značení, parkem se dvěma dětskými hřišti a sportovištěm a dále poskytnutí peněžní částky ve výši 250 000 Kč na údržbu zeleně

	2.	revokaci smlouvy o smlouvě budoucí darovací uzavřené dne 13. 8. 2007

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

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací se společností Skanska, a. s. 
T: 31. 7. 2012

12. Návrh k Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi vystoupili člen zastupitelstva pan Josef Kutmon, pan Jiří Šebek a paní Zuzana Grigarová, kteří vznesli námitky k obsáhlosti předloženého materiálu. Člen zastupitelstva Mgr. Tománek poté vznesl dotaz týkající se zpracování projektů od společnosti Agora  a na její finanční ocenění. Tyto dotazy následně zodpověděl starosta Bc. Vondra - cena 180.000,- , část hrazena z revolvingových účtů, v ceně je zahrnuto, že společnost Agora zpracovala další 4 projekty.  
Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:
pro:                  18
proti:                1 
zdržel se:         10
nepřítomen:     2      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 31/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e 

návrh Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

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

1.	informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14 o implementaci Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti                                          T: každoročně 31. 12.

	2.	předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14                                T: každoročně 31. 12.


13. Návrh k zabezpečení realizace projektu „Komplexní práce v sociálně vyloučených       lokalitách městské části Praha 14“ 
Materiál uvedla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi  vystoupili se svými připomínkami a náměty k tomuto materiálu členové zastupitelstva  pan Jiří Zajac, Ing. Ilona Picková, Mgr. Dr. Petr Štulc, Mgr. Tománek a další. V diskusi zazněli připomínky k odměňování jednatelů firmy QUICK z Obrnic zpracovávající projekt, možnosti zabezpečení ze strany OSVZ ÚMČ Praha 14, znění společenské smlouvy a další. Na tyto připomínky následně reagovala zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová, která vysvětlila hlavní cíle projektu, funkčnost sociálního podniku a také informovala členy zastupitelstva o prezentaci firmy QUICK a její záměry, zejména potom žádost o finanční prostředky z OPPA. Člen zastupitelstva pan Josef Kutmon, který se zúčastnil výše zmíněné prezentace, zhodnotil projekt jako pozitivní  a zároveň také navrhl, aby Rada městské části Praha 14 dopracovala společenskou smlouvu. Na  základě zejména připomínky ohledně odměnění jednatelů firmy QUICK, bylo se zástupci této firmy telefonicky jednáno a poté rozhodnuto, aby do notářského zápisu byly uvedeny podíly ve společnosti takto: Ing. Ležal - 98.000,- Kč, Mgr. Baláž 72.000,- Kč a městská část Praha 14  30.000,- Kč. Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.    

Hlasování:
pro:                  25
proti:                0 
zdržel se:         2
nepřítomen:     4      odchod MUDr. Pavlíčková, pan Zajac

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 32/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

1.	informaci o vypsání  výzvy č. 5 Operačního programu Adaptabilita prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce, v rámci které je možné financovat projekt „Komplexní práce v sociálně vyloučených lokalitách městské části Praha 14“ dle přílohy č. 1 

2.	informaci o krocích nezbytných pro realizaci projektu 

II.	s c h v a l u j e    

1.	záměr realizace projektu „Komplexní práce v sociálně vyloučených lokalitách městské části Praha 14“ dle přílohy č. 1
 
2.	založení sociální obch. společnosti za účelem realizace projektu „Komplexní práce  v sociálně vyloučených lokalitách městské části Praha 14“ s právnickou formou  společnost s ručením omezeným, kde bude mít městská část Praha 14 partnerský podíl 15 %

	3.	obsah návrhu společenské smlouvy nově založené obchodní společnosti, která se bude jmenovat SP Černý Most, s. r. o. dle přílohy č. 2 pouze v tiskové podobě

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

zajistit realizaci výše uvedeného projektu a založení obchodní společnosti s partnerským podílem 15% ze strany městské části Praha 14                                            T: 31. 7. 2012

14. Návrh k návrhu na přednesení informace z jednání pracovní skupiny tvořené       zástupci bytových objektů a pracovního týmu tvořeného členy Zastupitelstva       městské části  Praha  14, ve věci privatizace
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V následné diskusi zazněli dotazy členů zastupitelstva Mgr. Tománka a paní Tománkové - prodej celého bytového domu, koncepce bytové politiky, proč bylo vyčísleno pouze 50 bytů, pořadí další privatizace a další. K těmto dotazům se následně vyjádřil předkladatel materiálu Ing. Vodák - stanovena odhadní cena 14. 000,- Kč/m2, vysvětlil vhodnost prodeje družstvu a výběr objektu Kpt.Stránského, poukázal na dosud nedořešené  uzavírání věcně usměrňovaného nájemného, dále vysvětlil, že tato informace byla předložena pouze jako informativní pro další vhodný postup ve věci privatizace, k níž se měli možnost vyjádřit i kluby zastupitelů.
    Poté vystoupila zástupkyně občanů městské části Praha 14, která se vyjádřila ke špatné koordinaci pracovní skupiny a pracovního týmu, dále vznesla požadavek, zda je možné získat informace ohledně toho, kolik zástupců veřejnosti bylo přizváno k jednání  a na závěr  vznesla dotaz, proč se pracovní tým vyslovil pro nesouhlasné stanovisko týkající se  losování navrhovaných objektů v rámci privatizace. Na tyto připomínky následně reagoval předkladatel materiálu Ing. Vodák, který vysvětlil v čem spočívala práce pracovní skupiny a pracovního týmu, dále poukázal  na to, že pracovní tým se rozhodl na sestavě pouze z řad členů zastupitelstva a  připomněl, že pracovní skupina začala pracovat až v měsíci únoru. Závěry těchto jednání jsou shrnuty právě ve výše předkládaném materiálu.   
    Dále v diskusi vystoupila další zástupkyně občanů městské části Praha 14, která poukázala na dlouhotrvající řešení problémů s privatizací a poté vystoupil zástupce občanů pan Dorazil,  který upozornil, že závěry pracovní skupiny nájemníků nebyly brány v potaz - především zamítnutí volby formou losování a dále poukázal na to, že výběr pouze 50 bytů je proti zájmu občanů městské části Praha 14, kteří by chtěli privatizovat své byty.  K těmto připomínkám se následně vyjádřili členové zastupitelstva paní Tománková a MVDr. Pangrác, kteří vyslovili souhlas s příspěvkem pana Dorazila. Poté člen zastupitelstva pan Kutmon vznesl své připomínky ohledně chybějící koncepce bytové politiky.  Na závěr této diskuse ještě vystoupili opět pan Dorazil a pan Nojman, kteří poukázali na to, že zástupci objektu Gen. Janouška nebyly pro vybrání formou losování, přesto byl tento objekt předvybrán do dalšího kola privatizace  a zároveň se vyslovili pro nesouhlas s výběrem tohoto objektu. Členové zastupitelstva Mgr. Tománek spolu s paní Tománkovou poté požádali, aby podklady  a dokumenty pro privatizaci byly zveřejněny na webových stránkách. Po této obsáhlé diskusi již nikdo další nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

Hlasování:
pro:                  23
proti:                0 
zdržel se:         4
nepřítomen:     4      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 33/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

informaci z jednání pracovní skupiny tvořené zástupci bytových objektů a pracovního týmu tvořeného členy Zastupitelstva městské části Praha 14 ve věci privatizace
 
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

1.	předložit na příštím zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 návrh prodeje části bytového fondu spravovaného městskou částí Praha 14 s ohledem na: 

	a)	vhodnost bytových objektů pro prodej z hlediska možného budoucího využití
	b)	prodej technologicky - funkčního celku bytovému družstvu
	c)	ekonomickou výhodnost prodeje   

2.	postupovat v souladu se závěry pracovního týmu tvořeného členy Zastupitelstva městské části Praha 14 ve věci privatizace a v souladu s transformací majetku hl. m. Prahy tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem hl. m. Prahy městským částem formou prodeje                                                                           T: 25. 9. 2012

Informace pro ZMČ - Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a Místní Agendu 21 za I. pololetí 2012
Tuto informaci vzali členové zastupitelstva na vědomí.

15.  Návrhy, připomínky, interpelace

Soňa Tománková -  přednesla písemně tyto interpelace:
1) Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1996 Sb. - zahraniční pracovní cesty
2) Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1996 Sb. - problematika dětských hřišť
3) Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 123/1996 Sb. - problematika dětských hřišť
 Na tyto interpelace budou zpracovány odpovědi v zákonné lhůtě.

Ing. Šustr (ODOP) - informoval členy zastupitelstva o jednání se společností ROPID                                        (autobusové linky, změny v dopravě a další) 


Josef  Kutmon- vznesl dotaz ohledně pracovní náplně člena zastupitelstva pana Šebka, který pracuje v součinnosti s Ing. Vodákem - dotaz vzápětí zodpověděl Ing. Vodák - vyhodnocování problematických stížností občanů na SMP -14, a.s., dále problematika pozemků na Černém Mostě, vyhodnocování žádostí na instalaci reklamních zařízení a další.  

Viktor Šíma -  zastřešení zastávky aut. linky 296 v Bryksově ulici - dotaz zodpověděl Ing. Šustr (ODOP) a Mgr. Kuda, kteří vysvětlili, proč DP Praha nezainvestuje tuto stavbu, další jednání probíhají zatím bez konečného výsledku. 

Soňa Tománková -  vznesla žádost, zda by mohla být členkou pracovní skupiny, která se zabývá koncepcí dětských hřišť. Mgr. Kuda předloží na jednání rady materiál ohledně složení této pracovní skupiny. 

Mgr. Vladimír Tománek - vznesl dotaz týkající se dotací na ZŠ Vybíralova - výměna oken. Dotaz vzápětí zodpověděl Ing. Vodák spolu s doplněním starosty Bc. Vondry.
                                            -  dále upozornil na chybějící kamerový systém na hřišti nám. Plk. Vlčka- na tuto připomínku reagoval zástupce starosty Mgr. Kuda, který poukázal na žádost na  instalaci v rámci systému umisťování kamer ze strany MHMP, dále reagoval na připomínky ohledně umístění odpadkových košů u výše zmíněného hřiště a přislíbil návštěvu hřiště za účelem revize informačních cedulí, které jsou umístěny na tomto dětském hřišti. 

Jitka Krátká - vznesla dotaz ohledně změn ÚP - na tento dotaz reagoval starosta Bc. Vondra, který upřesnil jakého pozemku se ÚP týká a dále informoval členy zastupitelstva o tom, že studie k tomuto pozemku je pro členy zastupitelstva k dispozici k nahlédnutí. 

Jiří Šebek -  připomněl vyřízení petice ohledně kamerového systému na nám. Plk. Vlčka - petice bude zodpovězena v zákonné lhůtě

Ing. Jaroslav Chládek - vznesl dotaz týkající se zpřístupnění dětských hřišť o prázdninách. Na tento dotaz vzápětí reagovala vedoucí OŠ Mgr. Naidrová, která informovala členy zastupitelstva o tom, že tyto informace budou uvedeny na webových stránkách MČ Praha 14

MUDr. Jan Kaufman - upozornil na objekt bývalého zahradnictví v k.ú. Hloubětín, který je v současné době obýván bezdomovci a proto vznáší podnět k možnosti  využití tohoto objektu	
 16. Závěr
	 
17. Závěr
 
Ověřovatelé: 

Hana Muhrová                                  ……………………………….

Vladimíra Petzoldová                       ……………………………….






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


















































































































