Starosta
městské části Praha 14
Ing. Miroslav Froněk
Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se bude konat dne
18. 12. 2007 od 14 15 hod. v "Galerii 14" náměstí Plukovníka Vlčka č. p. 686, Praha 9
1. Zahájení
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 201m 2 a
pozemku parc.č. 830 o výměře 201m 2 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
m 2 s manžely Mandjounehovými
11. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 171/1 a parc.č. 172/1 v k.ú. Kyje
12. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 2119 v k.ú. Kyje
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Návrh k prodeji pozemku parc.č. 102 v k.ú. Kyje
Návrh k prodeji pozemku parc.č. 105 v k.ú. Kyje
Návrh k prodeji části pozemku parc.č. 113 v k.ú. Kyje
Návrh k prodeji pozemku parc.č. 121 v k.ú. Kyje
Návrh k prodeji pozemku parc.č. 130 v k.ú. Kyje
Návrh k prodeji pozemku parc.č. 135 v k.ú. Kyje
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
Ing.Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

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

