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ZÁPIS

z 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 23. 9. 2008 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“ nám. Plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni: 26 - dle prezenční listiny

Omluveni: Mgr. Daniel Rovan, MUDr. Kateřina Pavlíčková, Ing. Josef  Voseček,
                   PhDr. Zuzana Jelenová, Miroslav Dvořák

Neomluveni: 

Ověřovatelé: Lubomír Vůjtěch, Antonín Vacek

Zapisovatelka: Kateřina Hladíková


1. Z a h á j e n í


Starosta Ing. Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod 9. 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 8. 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: Lubomír Vůjtěch, Antonín Vacek


    Ověřovatelé zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.

    Poté starosta Ing. Miroslav Froněk přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva s     upřesněním, že bude do programu zařazen bod 9A – Návrh k úpravě prohlášení vlastníka     budovy čp. 1087-1090, k.ú. Černý Most, ulice Cíglerova.
    Dále Ing. Jiří Feřtek navrhl, aby do programu jednání bylo zařazeno projednání     rekonstrukce KD Šimanovská. Zastupitelé souhlasili s tím, že tento materiál byl zařazen     jako bod 20A.








   Návrh programu:

   1. Volba návrhového a volebního výboru

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

   3. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2008

   4. Návrh k hodnocení Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2007-2010 
       (září 2008) 

   5. Návrh III. změny rozpočtu na rok 2008

   6. Návrh 2. úpravy finančního plánu včetně úpravy plánu oprav městské části Praha 14 na         rok 2008

    7. Návrh k odepsání nedokončených investičních akcí z účtu 042 20

    8. Návrh na poskytnutí finančního daru Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice 

    9. Návrh na schválení vzorové Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky o převodu         spoluvlastnického podílu na pozemku a o převodu spoluvlastnického podílu na funkčně         souvisejícím pozemku podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, mezi městskou částí         Praha 14 a jednotlivými nájemci bytového domu čp. 1087-1090 v ulici Cíglerova 
        Praha 9, včetně kupní ceny 

   9A. Návrh k úpravě prohlášení vlastníka budovy čp. 1087-1090, k.ú. Černý Most, ulice           Cíglerova. (na stůl)

    10. Návrh na uzavření dohody o narovnání mezi obch. spol. APION, s.r.o. a městskou částí           Praha 14

    11. Návrh na realizaci záměru směnit část pozemku parc.č. 2626/1 v k.ú. Kyje za investice           vložené do stavby tenisového areálu Jahodnice 

    12. Návrh k úplatnému převodu pozemků v k.ú. Kyje – Broumarská sever + jih 

    13. Návrh ke směně pozemků parc.č. 793/60, 793/81 a 793/95, k.ú. Kyje pod           komunikacemi v Jiráskově čtvrti a nezastavěného pozemku parc.č. 2578/9, k.ú. Kyje           sjednané mezi MČ Praha 14 a p. Václavem Vránou 

    14. Návrh k záměru odkoupení části pozemku parc.č. 2830/1 v k.ú. Kyje 

    15. Návrh k úpravě kupní smlouvy na pozemek parc.č. 2052, k.ú. Hloubětín podle nově           upravené výměry v evidenci nemovitostí 

    16. Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 2686/3 včetně stavby na           něm umístěné a části pozemku parc.č. 2686/1, vše v k.ú. Kyje 

    17. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc.č. 952 o           výměře 42 m2 v k.ú. Hostavice s PREdistribuce, a.s.

    18. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na části komunikací se           společností UNIMEX GROUP, a.s.

    19. Návrh ke svěření pozemků parc.č. 2665/140 a 2665/187, k.ú. Kyje z vlastnictví hl.m.
          Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

    20. Návrh na rozšíření kapacity Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého          1218 o dvě třídy MŠ od 1.9.2009 

    20A.Projednání rekonstrukce KD Šimanovská

    21. Návrhy, připomínky, interpelace

    22. Závěr

Informace o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2008

Informace o uzavření dodatku č. 3 smlouvy o výstavbě nových bytových jednotek formou střešní nástavby na bytovém domě čp. 1087-1090, k.ú. Černý Most 

Hlasování o navrženém programu zasedání:

pro:          24 
proti:        0 
zdržel se:  1

Tento návrh byl přijat.

Program 9. 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: Mgr. Lubomír Bartoš, Jitka Krátká, PhDr. Eva Nováková 

    Hlasování: 

    pro:            24
    proti:          0 
    zdržel se:   0

   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 pan Mgr. Lubomír Bartoš.







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

     Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk, který zároveň      doplnil, že bod č. 43/2008 byl splněn po distribuci materiálů. V diskusi nikdo nevystoupil,      proto dal starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém      návrhu usnesení.
      
      Hlasování:

      pro:                     24
      proti:                   0 
      zdržel se:             1
      
      Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                               svým usn.č. 45/ZMČ/2008

      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 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

   3. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2008

       Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo        nevystoupil, proto dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu        usnesení.

       Hlasování:

       pro:                 24 
       proti:               0 
       zdržel se:         1
      
      Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č. 46/ZMČ/2008

     I.  b e r e n a v ě d o m í

          zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2008

      II.  s c h v a l u j e

            postoupení pohledávek dle přílohy č. 3 – pouze v tiskové podobě






   4. Návrh k hodnocení Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2007-2010
        (září 2008) 

      Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi vystoupil       člen zastupitelstva pan František Křížek, který navrhl doplnění bodu 2.5.3 na str. 8, tohoto       materiálu – péče o vodní plochy a jejich okolí – spolupracovat na dokončení úprav       Aloisovského rybníka. Dále v diskusi vystoupila s návrhem na vyřazení bodu 4.1.5 –      realizovat nástavby na vhodných objektech ve svěřené správě MČ Praha 14 PhDr. Eva      Nováková. Ing. Ilona Picková vyslovila souhlas k návrhu pana Františka Křížka a dále      poukázala na plnění bodu 3.2.1.- zklidňovat dopravu v oblastech bytové zástavby      (ukazatele okamžité rychlosti, optimalizace dopravního značení, zpomalovací pruhy)      v souvislosti s dopravou v Rožmberské ulici.
           Člen zastupitelstva pan Jiří Šebek vznesl dotaz k pokračování prací na Aloisovském      rybníce. Členka zastupitelstva paní Eva Dokonalová podpořila návrh pana Františka      Křížka. 
           Člen zastupitelstva Ing. Jiří Feřtek spolu s panem Jiřím Šebkem dále vznesli dotaz k      plnění bodu č. 1.2.5. (ve spolupráci s VŠ Palestra připravit podklady pro realizaci výstavby      sportovního zařízení v parku při ul. Pilská s cílem využití pro veřejnost).
           Člen zastupitelstva Ing. Miroslav Vysloužil poukázal ve svém příspěvku v návaznosti      na připomínku Ing. Ilony Pickové ohledně dopravy na celkový problém řešení osobní      dopravy na městské části Praha 14, železniční zastávku Kyje a její návaznost na      parkoviště, návaznost z pohledu místních komunikací a řešení vlakové dopravy pro      občany městské části Praha 14.
          Starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk nejprve zodpověděl dotazy      týkající se Aloisovského rybníka – investor obdržel žádost k vyjádření; řeší se problém s      přítokem; vyjádření bude zveřejněno v Listech Prahy 14.
          K problému dopravy v Rožmberské ulici starosta Ing. Miroslav Froněk přislíbil obnovit      jednání s TSK. K dotazům Ing. Feřteka a pana Jiřího Šebka ohledně plnění bodu č. 1.2.5.      starosta Ing. Miroslav Froněk uvedl, že investice do parku je investována od začátku      projektu pro veřejnost; stále se buduje zázemí pro sportovní vyžití, finanční prostředky      jsou převáděny z fondů hl.m.Prahy, ale zatím vzhledem k hrozícímu nebezpečí v přilehlé      zahradě z důvodu neudržovaného porostu, není možnost tuto zahradu otevřít pro veřejnost.          K této problematice se dále s bližšími informacemi vyjádřil Ing.Vyčichlo (OŽP).
     K příspěvku Ing.Vysloužila a Ing. Pickové ohledně dopravy, starosta Ing. Froněk uvedl,     že k železniční zastávce Kyje bude vybudován nový chodník z Jiráskovy čtvrti; aut. linka     byla bohužel zrušena pro nevytíženost a že ze strany Ing.Vysloužila by mělo zaznít, co     vlastně přesně městská část od této zastávky požaduje. Pan Bohumil Sobotka dále uvedl,     že se jedná se zainteresovanými společnostmi o zvýšení potenciálu autobusové a vlakové     dopravy, dále že bylo přislíbeno dodržení závazků z minulého období a že bude zpracován     projekt na zrušení staré budovy nádraží, místo kterého by měly vzniknout parkovací místa     jako dopravní uzel pro občany městské části Praha 14 v návaznosti na vlakovou dopravu.          Dále pan Bohumil Sobotka informoval o svedení pěší dopravy z viaduktu a další dotaz     Ing. Pickové ohledně úpravy podchodu doplnil, že podchod bude bezbariérový.
         Na závěr této diskuse vystoupila členka zastupitelstva paní Eva Dokonalová, která     vyslovila nespokojenost k projednávání dopravní situace a řešení problémů s tím spojených     v dopravní komisi. 
        Následně dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o návrhu PhDr. Novákové k     vypuštění bodu č. 4.1.5. – realizovat nástavby na vhodných objektech ve svěřené správě        MČ Praha  14.





    Hlasování:

    pro:            25 
    proti:          0 
    zdržel se:   0
      
    Návrh byl schválen.

    A dále bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení:

    pro:               25 
    proti:             0 
    zdržel se:       0
      
    Návrh usnesení byl schválen.

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č. 47/ZMČ/2008

     I.  b e r e  n a  v ě d o m í 

          hodnocení Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2007 – 2010 
         (září 2008)

   5. Návrh III. změny rozpočtu na rok 2008

        Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi         poukázala paní Eva Dokonalová na přehlednost materiálu a zpracování důvodové         zprávy. Dále v diskusi již nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Miroslav Froněk         hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

        Hlasování:

       pro:               25 
       proti:              0 
       zdržel se:       1
      
      Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č. 48/ZMČ/2008

     I.  b e r e n a v ě d o m í 

         11., 12., 13., 14., 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008

   6. Návrh 2. úpravy finančního plánu včetně úpravy plánu oprav městské části Praha        14 na rok 2008

       Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo        nevystoupil.





       Hlasování:

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

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                  svým usn.č. 49/ZMČ/2008

       I.   s c h v a l u j e 

           2. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2008 dle přílohy č. 1

    7.  Návrh k odepsání nedokončených investičních akcí z účtu 042 20

         Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo          nevystoupil.

         Hlasování:

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

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                svým usn.č. 50/ZMČ/2008

         I.  s c h v a l u j e 

             odepsání nedokončených investičních akcí napořizovaných v letech 1994 – 2003 v              celkové částce 933.498 Kč z účtu 042 20 (příloha č. 1 – pouze v tiskové podobě)

    8. Návrh na poskytnutí finančního daru Středisku křesťanské pomoci Horní           Počernice 

          Materiál uvedl starosta městské části Praha 14. V diskusi vystoupila členka           zastupitelstva paní Eva Dokonalová, která poukázala na informace o čerpání z rozpočtu           a dále Ing. Miroslav Vysloužil, který vznesl dotaz ohledně zmapování počtu seniorů na           městské části Praha 14 a péči o seniory. Starosta Ing. Miroslav Froněk doplnil, že ČČK           je poskytován příspěvek na péči o občany městské části Praha 14. Mgr. David Beňák           (OSVZ) dále vysvětlil, že potřeby seniorů jsou mapovány v rámci komunitního           plánování a dále, že v rámci spolupráce s MHMP bude lépe sestavena sociální oblast.
          Poté dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

          Hlasování:

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

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č. 51/ZMČ/2008

       I.  s c h v a l u j e 

           poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč Středisku křesťanské pomoci Horní            Počernice na zabezpečení chodu pečovatelské služby pro občany městské části Praha           14

    9. Návrh na schválení vzorové Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky o převodu          spoluvlastnického podílu na pozemku a o převodu spoluvlastnického podílu na          funkčně souvisejícím pozemku podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, mezi          městskou částí Praha 14 a jednotlivými nájemci bytového domu čp. 1087-1090 v          ulici Cíglerova Praha 9, včetně kupní ceny 

        Materiál spolu s následujícím uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav         Froněk, s doplněním ohledně upřesnění znění navrženého usnesení. V diskusi k oběma 
        materiálům nikdo nevystoupil.

        Hlasování o materiálu č. 9

        pro:                   25 
        proti:                 0 
        zdržel se:          1
      
        Návrh usnesení byl schválen.

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                  svým usn.č. 52/ZMČ/2008

        I.  s c h v a l u j e 

            vzorovou smlouvu o převodu vlastnictví jednotky o převodu spoluvlastnického podílu             na pozemku a o převodu spoluvlastnického podílu na funkčně souvisejícím pozemku             podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění mezi městskou částí Praha 14 a             jednotlivými nájemci bytového domu č. p.1087 - 1090 v ulici Cíglerova, Praha 9 dle             přílohy č. 1 tohoto usnesení a cenu předmětné bytové jednotky a spoluvlastnického             podílu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

            Hlasování o materiálu č. 9A - Návrh k úpravě prohlášení vlastníka budovy čp. 1087-             1090, k.ú. Černý Most, ulice Cíglerova (na stůl)

            pro:                  25 
            proti:                0 
            zdržel se:          1

           Návrh usnesení byl schválen.

           Zastupitelstvo městské části Praha 14                              svým usn.č. 53/ZMČ/2008

          I.   s c h v a l u j e 

              úpravu prohlášení vlastníka budovy č. p. 1087 – 1090, k. ú. Černý Most, ulice               Cíglerova dle přílohy č. 4, kterou se upřesňují spoluvlastnické podíly na bytovém               domě  a pozemcích pod budovami a pozemcích funkčně spjatých 

    10. Návrh na uzavření dohody o narovnání mezi obch. spol. APION, s.r.o. a městskou           částí Praha 14

          Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi           vystoupila členka zastupitelstva paní Eva Dokonalová (předsedkyně FV ZMČ Praha           14) s tím, že doporučila členům zastupitelstva schválit uzavření navržené dohody.

         Hlasování:
  
         pro:                23 
         proti:             1 
         zdržel se:       2

         Návrh usnesení byl schválen.

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                         svým usn.č. 54/ZMČ/2008

         I.  s c h v a l u j e 

             uzavření dohody o narovnání mezi obch. spol. APION, s. r. o. a městskou částí Praha              14 (příloha č. 2 – pouze v tiskové podobě) a úhradu částky ve výši 2,5 mil. Kč obch.              spol. APION, s. r. o.

    11. Návrh na realizaci záměru směnit část pozemku parc.č. 2626/1 v k.ú. Kyje za            investice vložené do stavby tenisového areálu Jahodnice 

           Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupila členka            zastupitelstva PaedDr. Vladimíra Kohoutová, která tlumočila požadavek TJ Kyje, na            stažení tohoto materiálu z programu jednání.Uvedla, že nově nabízený pozemek nemá            potřebné parametry sportoviště, dále vznesla dotaz ohledně smluvního ošetření, tak aby            pozemky Stavegu dostala městská část Praha 14, potažmo TJ Kyje. Také informovala            členy zastupitelstva o tom, že TJ Kyje je občanským sdružením o 500 členech a            poskytla další bližší informace.
               Člen zastupitelstva pan Jiří Šebek vznesl připomínku k chybějící původní smlouvě a            dále jak bude řešen přístup na komunikaci, protože předmětný pozemek tvoří část ulice            Za Rokytkou. 
               Člen zastupitelstva Ing. Jiří Feřtek vznesl dotaz k předmětu minulé smlouvy a jaké           jsou záměry s navrácenými pozemky, na kterých se nacházejí rozestavěné objekty.
               Členka zastupitelstva paní Eva Dokonalová dále vystoupila s několika upomínkami          k  danému materiálu:
         - navrhovaná smlouva neobsahuje sankční opatření
         - není uvedeno, jak bude nově vybudované sportoviště využíváno občany a školami
         - požádala OŽP o rozbor navážky na pozemku
     - upozornila na to, že na zasedání zastupitelstva bylo předloženo jiné usnesení než které         schválila Rada městské části Praha 14
     - následně podala návrh na vyplacení TJ Kyje a to bez nabídky jiných pozemků
            Členka zastupitelstva PaedDr. Vladimíra Kohoutová připomněla dále náhradu         relevantního pozemku a PhDr. Eva Nováková připomněla neinvestiční rozměr a          rozsah  možnost  sportovního vyžití.
            Člen zastupitelstva pan Jiří Šebek vznesl dotaz ohledně vedení elektrického napětí a         jak bude dále vrácený pozemek případně využit.
            Na  předešlé dotazy a náměty odpovídal zástupce starosty pan Bohumil        Sobotka. Nejdříve se omluvil členům zastupitelstva za nedodání původní smlouvy, ale        zároveň upozornil, že smlouva nezvýhodňuje městskou část Praha 14 a v podstatě také        ani nic nevyhodnocuje. Upozornil, že pokud se nevyřeší problém se směnou pozemků,        dojde k soudnímu sporu. Připomněl, že městská část Praha 14 na druhou stranu        poskytuje TJ Kyje finanční prostředky na provoz . Doporučil, aby Zastupitelstvo        městské části Praha 14 uložilo Radě městské části Praha 14, aby dále jednala s TJ Kyje        na základě dnešního přijatého usnesení a také vysvětlil, že vzhledem k tomu, že TJ        Kyje neměla dlouhodobý vztah k uvedeným pozemkům a nemohla tak řádně        dosáhnout na finanční prostředky z grantové politiky. Na závěr upřesnil, že pokud        nedojde na základě přijatého usnesení k dohodě s TJ Kyje, bude tuto záležitost řešit        soudní spor.

          Člen zastupitelstva Ing. Jiří Feřtek navrhl, aby bylo předloženo více variant řešení.        Na základě tohoto námětu starosta Ing. Miroslav Froněk dovysvětlil, že návrh na        směnu  pozemků vznesla TJ Kyje, a proto byl podán návrh ke směně.

        Předseda návrhového výboru poté přednesl:

       1) návrh na stažení materiálu z důvodu vyjasnění smlouvy 
       2) návrh stávajícího předloženého usnesení 

       1. Hlasování:

           pro:              6
           proti :           13
               zdržel se:      7

              Tento návrh nebyl přijat.

          2. Hlasování:

              pro:                16
              proti:              3
              zdržel se :      7

              Tento návrh usnesení byl přijat.

              Zastupitelstvo městské části Praha 14                            svým usn.č. 55/ZMČ/2008

              I.  s c h v a l u j e   

                     realizaci záměru na směnu části pozemku parc. č. 2626/1 v k. ú. Kyje ze strany               městské části Praha 14 za investice vložené do stavby tenisového areálu Jahodnice               na pozemcích parc. č. 2664/1, 2664/3, 2664/4, 2664/5, 2664/6, 2663/1, 2663/12,               2663/13, 2663/14, 2663/15, 2663/16, 2665/1, 2665/377 a 2665/378 v k. ú. Kyje ze               strany TJ Kyje

    12. Návrh k úplatnému převodu pozemků v k.ú. Kyje – Broumarská sever + jih 
      
           Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi poté vystoupil člen            zastupitelstva pan Jiří Šebek s připomínkou, že není předložen návrh pořadí nabídek.                Následně vystoupila v diskusi členka zastupitelstva Ing. Ilona Picková, která            připomněla úpravu v materiálu Program rozvoje; úprava se týkala zrušení nástaveb, 
           poukázala že vzhledem k záměrům investorů by došlo k zahuštění dopravy, dále
           připomněla narůstající výskyt alergií, následné znečištění životního prostředí,            nadměrný  úbytek rostlin a živočichů, ničení biotopu a poté vznesla dotaz ohledně            zpracování  projektů na získání finančních prostředků pro sociální politiku.
               Člen zastupitelstva Ing. Jiří Feřtek ve svém příspěvku vyjádřil svůj názor ohledně           životního prostředí a efektivnosti investic. Připomněl názory komisí, které byly proti či           měly výhrady k tomuto úplatnému převodu.
               Člen zastupitelstva Ing. Miroslav Skala ve svém příspěvku vyhodnotil vhodnost           prodeje těchto pozemků a dále se vyslovil pro neurčování pořadí a pro přijetí nabídky           společnosti  Invenio, s.r.o.
               Členka zastupitelstva paní Eva Dokonalová jako předsedkyně FV připomněla jeho           stanovisko. 
               Dále vystoupila členka zastupitelstva PhDr. Eva Nováková, která porovnala nabídky          společností Invenio, s.r.o. a společnosti Konsorcium FINEP Vysočany a Czech          Trading, a.s. Poté přednesla členům zastupitelstva negativní příspěvky ke společnosti          Konsorcium FINEP Vysočany a Czech Trading,a.s. a jejímu jednatelovi panu 
         Kokoškovi.
             V diskusi poté vystoupil Ing. Miroslav Vysloužil a PaedDr. Vladimíra Kohoutová,          kteří podpořili nabídku společnosti Invenio,s.r.o., vzhledem k menší výstavbě počtu          bytů a zachování zelené plochy. 
               Následně se do diskuse přihlásil pan Kokoška, jednatel společnosti Konsorcium          FINEP Vysočany a Czech Trading,a.s., který ve svém příspěvku osvětlil své předchozí          podnikatelské aktivity a problémy s nimi spojené a dále záměr společnosti Konsorcium          FINEP Vysočany a Czech Trading,a.s.
               V diskusi poté opět vystoupil člen zastupitelstva Ing. Jiří Feřtek, který upozornil na          znění vyhlášky 55, že záměr ohledně úplatného převodu musí nejprve projednat Rada            hl.m.Prahy a vznesl návrh na usnesení.
              K tomuto příspěvku se následně vyjádřil zástupce starosty pan Bohumil Sobotka          spolu s vedoucí OSMI Ing. Mezenskou, kteří upřesnili, že Rada hl.m.Prahy záměr 
         schvaluje až po předložení případného přijatého usnesení.
               Dále v diskusi vystoupil pan J. Kutmon, který připomněl jako člen komise dopravní          a  komise územního rozvoje jejich stanoviska.
              Následně přednesl předseda návrhového výboru návrh Ing. Feřteka o tom, že ZMČ                 Prahy 14 neschvaluje prodej pozemků bez schválení záměru Radou hl.m.Prahy.

        Hlasování:

        pro:                5
        proti:             18
        zdržel se:       3

        Tento návrh usnesení nebyl přijat. 

        Poté v diskusi vystoupil opět Ing. Vysloužil, který připomněl výši finanční nabídky, tj.         společnosti Invenio, s.r.o. 

        Následně vznesla protinávrh členka zastupitelstva PhDr. Eva Nováková ohledně zařazení         společnosti Konsorcium do pořadí ve znění navrhovaného usnesení.

        Starosta Ing. Miroslav Froněk dal hlasovat o návrhu usnesení, kdy 1. v pořadí bude         uvedena společnost Invenio, s.r.o.

        Hlasování:

        pro:              11
        proti:            5
        zdržel se:     10

        Tento návrh nebyl přijat.
        Hlasování o návrhu usnesení, kdy 1. v pořadí bude uvedena společnost Konsorcium:

        pro:              11 
        proti:            9 
        zdržel se:     6

        Ani tento návrh usnesení nebyl přijat.

    13. Návrh ke směně pozemků parc.č. 793/60, 793/81 a 793/95, k.ú. Kyje pod             komunikacemi v Jiráskově čtvrti a nezastavěného pozemku parc.č. 2578/9, k.ú.             Kyje sjednané mezi MČ Praha 14 a p. Václavem Vránou

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

            Hlasování:

            pro:              22 
            proti:            0 
            zdržel se:      4
      
            Návrh usnesení byl schválen.

            Zastupitelstvo městské části Praha 14                             svým usn.č. 56/ZMČ/2008

            I.   s c h v a l u j e 

                směnu pozemků parc. č. 793/60, 793/81 a 793/95, k. ú. Kyje pod komunikacemi v                 Jiráskově čtvrti a nezastavěného pozemku parc. č. 2578/9, k. ú. Kyje sjednanou                 mezi městskou částí Praha 14 a p. Václavem Vránou, bytem K Luhu 457, Praha 9

    14. Návrh k záměru odkoupení části pozemku parc.č. 2830/1 v k.ú. Kyje
 
          Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Bohumil Sobotka.
              V diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Jiří Feřtek, který vznesl dotazy ohledně           nákladů, funkce a koncepce parkové plochy, která by měla být součástí výstavby           železniční zastávky Rajská zahrada včetně přemostění železniční trati. Dále v diskusi           vystoupila členka zastupitelstva paní Eva Dokonalová, která vznesla dotazy ohledně           vyměřeného podnájmu zahrádkářů a výše nájmu placeného městskou částí Praha           14 vlastníku pozemku tj. Správě železnic. Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka           přislíbil písemnou  odpověď. Na dotazy vznesené Ing. Feřtekem reagoval starosta Ing.           Miroslav Froněk – upřesnil, že se jedná o začátek jednání se společností ČD, a.s, aby           městská část Praha 14 mohla odkoupit pozemek a následné uzavření kupní smlouvy           bude samozřejmě předloženo členům zastupitelstva k projednání. 

          Hlasování:

          pro:              22 
          proti:            0 
          zdržel se:      4
      
          Návrh usnesení byl schválen.


          Zastupitelstvo městské části Praha 14                               svým usn.č. 57/ZMČ/2008

          I.  s c h v a l u j e   

     odkoupení části pozemku parc. č. 2830/1 o výměře cca 2 450ﾠm2450 m2 v k. ú. Kyje mezi      městskou částí Praha 14 a spol. České dráhy, a. s., Správa dopravní cesty Praha, se      sídlem Nádražní 3113, Praha 5

    15. Návrh k úpravě kupní smlouvy na pozemek parc.č. 2052, k.ú. Hloubětín podle           nově upravené výměry v evidenci nemovitostí 

          Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi na rozdílný výměr           udaného pozemku vznesla dotaz členka zastupitelstva paní Eva Dokonalová. Pan           Bohumil Sobotka následně vysvětlil, že noví nabyvatelé pozemku nechali vyhotovit           nový vytyčovací plán z kterého vyplývá, že původní výměra pozemku nebyla určena           správně.

          Hlasování:

          pro:            25 
          proti:          0 
          zdržel se:    1

          Návrh usnesení byl schválen.

          Zastupitelstvo městské části Praha 14                           svým usn.č. 58/ZMČ/2008

          I.   s c h v a l u j e 

               uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2052, k. ú. Hloubětín s manžely                Žákovými, bytem Třešňová 656/25, Praha 9, podle nově upravené výměry pozemku                za cenu 1500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 280 500 Kč

    16. Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 2686/3 včetně stavby           na něm umístěné a části pozemku parc.č. 2686/1, vše v k.ú. Kyje 

          Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi k danému materiálu           poukázala členka zastupitelstva paní Eva Dokonalová na velkou časovou prodlevu           ohledně vyřízení žádosti. Následně proběhlo hlasování o předloženém návrhu usnesení.

          Hlasování:

          pro:              26 
          proti:            0 
          zdržel se:      0

          Návrh usnesení byl schválen.

          Zastupitelstvo městské části Praha 14                               svým usn.č. 59/ZMČ/2008






          I.    s c h v a l u j e 

                uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku parc. č. 2686/3 včetně stavby na něm                 umístěné a části pozemku parc. č. 2686/1, vše v k. ú. Kyje manželům Václavu a                 Haně Hrubešovým, bytem Novozámecká 128, Praha 9, za kupní cenu v celkové                 výši 283 380  Kč

    17. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc.č. 952 o           výměře 42 m2 v k.ú. Hostavice s PREdistribuce, a.s.

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

          Hlasování:

          pro:                24 
          proti:               0 
          zdržel se:         2

          Návrh usnesení byl schválen.

          Zastupitelstvo městské části Praha 14                            svým usn.č. 60/ZMČ/2008

          I.  s c h v a l u j e 

              uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 952 o               výměře  42 m2 v k. ú. Hostavice mezi městskou částí Praha 14 a spol. PREdistribuce,               a. s., se  sídlem  Svornosti 19a, Praha 

    18. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na části komunikací se            společností UNIMEX GROUP, a.s

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

           Hlasování:

           pro:                  25 
           proti:                0 
           zdržel se:         1

           Návrh usnesení byl schválen.
        
           Zastupitelstvo městské části Praha 14                               svým usn.č. 61/ZMČ/2008

             I.   s c h v a l u j e 

                 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na části komunikací na pozemcích                  parc. č. 961, 967 a 968 v k. ú. Hostavice, chodníku o ploše 10 m2 a vozovky o                  ploše 67 m2, včetně propustků, se společností UNIMEX GROUP, a. s., se sídlem                  Václavské  nám. 53, Praha 1





    19. Návrh ke svěření pozemků parc.č. 2665/140 a 2665/187, k.ú. Kyje z vlastnictví 
          hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

          Materiál spolu s následujícím uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi           vystoupil člen zastupitelstva Ing. Jiří Feřtek, který vznesl dotaz , proč se nestaví nová           MŠ na pozemcích, kde v současné době probíhá výstavba společnosti Skanska. Dále v          diskusi vystoupila členka zastupitelstva Ing. Ilona Picková, která připomněla znění          usnesení RMČ ze dne 27.9.2007.

         Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka následně vysvětlil, že plánovaný záměr městské          části ohledně výstavby MŠ se bohužel nevydařil a s ohledem na požadavek lokality se          Rada městské části rozhodla tento problém vyřešit takto. Starosta městské části Praha 14          Ing. Miroslav Froněk doplnil, že konečný záměr nepadl, ale městská část by musela          koupit pozemky; zde není zajištěno, že hl.m.Praha pozemky zainvestuje. Proto se rada          městské části rozhodla, že finanční dar ve výši 300.000,- od společnosti Skanska bude          využit raději na projektovou dokumentaci k rozšíření kapacity MŠ Jahodnice a tak bude          pokryt první nápor dětí z této lokality.

         Hlasování:

         pro:             22 
         proti:           0 
         zdržel se:     4

         Návrh usnesení byl schválen.

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č. 62/ZMČ/2008

         I.  s c h v a l u j e   

                svěření pozemků parc. č. 2665/140 a 2665/187, k. ú. Kyje z vlastnictví hl. m. Prahy         do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

    20. Návrh na rozšíření kapacity Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 – Kyje,           Kostlivého 1218 o dvě třídy MŠ od 1.9.2009 

          Materiál spolu s předchozím uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka.

          Hlasování:

          pro:                     25 
          proti:                   0 
          zdržel se:            1
      
         Návrh usnesení byl schválen.

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                svým usn.č. 63 /ZMČ/2008

         I.   s c h v a l u j e   

     rozšíření kapacity Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218              o dvě třídy MŠ od 1. 9. 2009    


20A. Informace k rekonstrukci KD Šimanovská

        V rámci diskuse k tomuto materiálu přednesl Ing. Jiří Feřtek informaci k rekonstrukci v         návaznosti na petici předanou na minulém jednání zastupitelstva. 
             Poté v diskusi vystoupili pánové Šulc a Mašek, kteří petici na minulém zasedání        zastupitelstva předali. Ve svém příspěvku poukázali na celkový stav projektu s        přihlédnutím na zřízení restaurace a ubytovny , využití finančních prostředků v rámci        dotace, celkové navýšení finančních prostředků na tento projekt, výběrové řízení na        dodavatele a další. Pan Šulc také navrhl, aby v tomto případě postupu projektu realizace        dále neprobíhala. 
            Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka následně zrekapituloval tento projekt, náklady        s ním spojené, jednání ohledně řešení dopravy v klidu. Dále uvedl, že projektová       dokumentace je k nahlédnutí, zrekapituloval, jakému využití v minulém období objekt       sloužil a k jakému využití by měl objekt sloužit po rekonstrukci (multifunkční sál, klub       pro seniory, pořádání seminářů atd.).Dále upozornil, že o pozemcích spojených s tímto       projektem se dále jedná, vznikne tudíž možnost případného vybudování nafukovací haly a       vysvětlil, k čemu bude sloužit ubytovací zařízení. Na závěr shrnul smysl manažerského       projektu a využití pro občany Prahy 14. 
           V diskusi poté vystoupila členka zastupitelstva Ing. Ilona Picková, která nadnesla      problém ohledně fungování restauračního zařízení v tomto objektu a výuky tělocviku 
     (požívání alkoholických nápojů u žáků). Dále vznesla dotaz k záruce konečné finanční      částky na tento projekt použité; zda je v této částce zahrnuto jak vnější tak vnitřní vybavení      a zda soukromý subjekt spravující restaurační a ubytovací zařízení bude schopen z této      činnosti profitovat.
         Členka zastupitelstva PaedDr. Vladimíra Kohoutová ve svém příspěvku poukázala na     problém hygienických podmínek v rámci fungování multifunkčního sálu; dále vznesla     dotaz týkající se jednání o pozemcích na kterých by event.měla vzniknout nafukovací     hala a také navrhla prodej objektu. Na závěr svého příspěvku zmínila problém parkování,     parkování zaměstnanců KD Šimanovská a další problémy s parkováním v této lokalitě     spojené. 
         Člen zastupitelstva Ing. Miroslav Vysloužil, jako předseda dopravní komise     interpretoval podnět obdržený dopravní komisi ohledně parkovacích stání u objektu     Šimanovská 47 a vyjádřil svůj názor ohledně investic do tohoto objektu. 
         Poté vystoupil pan Jiří Padevěd – zpracovatel projektové dokumentace, který členům     zastupitelstva vysvětlil použité finanční prostředky, zhodnotil technický stav objektu     Šimanovská 47, připomněl stávající hygienické podmínky a vysvětlil připomínky k řešení    dopravy v klidu.    
        Členka zastupitelstva Ing. Ilona Picková vzápětí vznesla dotaz k výši odměny  pro    projektanta vzhledem k výši projektu a na závěr vyslovila svůj názor ohledně řešení    parkování v přilehlých ulicích.
        Člen zastupitelstva Ing. Miroslav Vysloužil poté zhodnotil ekonomickou návratnost a    vznesl dotaz k investorovi akce.Dotaz zodpověděl starosta Ing. Miroslav Froněk a zástupce    starosty pan Bohumil Sobotka.
         K tomuto bodu jednání poté vystoupila členka zastupitelstva paní Eva Dokonalová,     která připomněla znění bývalé nájemní smlouvy a pan Jiří Šebek, který  podpořil názor pro     rekonstrukci KD Šimanovská, že městská část Praha  14 jako  obec má přispívat kulturním     zařízením pro občany.
          Poté se ještě k tomuto bodu jednání vyjádřil pan Šulc a vzápětí zástupce starosty pan     Bohumil Sobotka. 





         Člen zastupitelstva Ing. Jiří Feřtek následně předložil návrh usnesení k ukončení záměru     realizace rekonstrukce KD Šimanovská.

    Hlasování: 

    pro:                  4
    proti:              12
    zdržel se :       10
 
    Tento návrh usnesení nebyl přijat.

    21. Návrhy, připomínky, interpelace

      Dále v diskusi vystoupil pan Januška, zástupce občanů ul. Cíglerova, který vyslovil       poděkování členům zastupitelstva  a vedoucím odborů ohledně uzavření problematiky       privatizace v této ulici. 

      Následně předali své písemné dotazy  a interpelace tito členové zastupitelstva:

      Jiří Šebek  - Žádost o zrušení zákazu vjezdu v Kyjích u žel trati  Praha – Poděbrady 
       

      Ing. Jiří Feřtek - 1) odkoupení pozemku parc.č. 2830/1 k.ú. Kyje u Borské ulice 
                                        -  jak bude vlastně park vypadat a co v něm bude umístěno 
                                        -  kolik bude stát výstavba parku ?
                                        -  kolik bude stát výkup pozemků ?
                                        -  jaké budou náklady na ukončení smluv s nájemci zahrádek ?
                                        -  rozsah zeleně, která je na pozemcích a která zůstane zachována 


                                   2)  další využití a výstavba na pozemku 1072/196 k.ú. Hloubětín 
                                                 - jak bude RMČ Praha 14 postupovat v případě žádosti developera o                                            výstavbu dalšího bytového domu v Hloubětíně na pozemku                                            1072/196 (bytový dům má stát vedle postaveného domu na                                            křižovatce ulic Zelenáčská x Nehvizdská)
                                         - jak by měl být cílově využit pozemek 1072/196 podle názoru 
                                            RMČ Praha 14


       Ing. Ilona Picková – 1) plán rozvoje školství na městské části Praha 14 v příštích 5 -10                                                 letech?       
                                           2) Která školská zařízení budou v jednotlivých katastrálních
                                                územích v provozu? 
                                           3) plánuje – li se výstavba  nebo zprovoznění nových zařízení
                                           4) předpoklad zájmu o tato zařízení
                                           5) jejich kapacita a naplněnost ve spádové oblasti











22. Závěr
 
Ověřovatelé: 

Lubomír Vůjtěch                        ………………………………

Antonín Vacek                            ………………………………

	






































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


















































































































