starosta
městské části Praha 14
Ing. Miroslav Froněk

Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14,
které se bude konat dne 28. 6. 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 Etického kodexu člena zastupitelstva
4. Návrh Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2007-2010
5. Návrh na zřízení příspěvkové organizace
6. Plnění příjmů, čerpání výdajů a závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2006
7. Návrh - II. změna rozpočtu na rok 2007
8. Návrh na schválení dohody o spolupráci v rámci projektu Centrum "WELCOME" - rekonstrukce objektu
Vybíralova 969
9. Návrh na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 156.458,--Kč odpovídající dluhu na nájemném za
užívání nebytových prostor v ulici Maňákova čp. 813, Praha 9
10. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 2668/3 v k.ú. Kyje se společností Richter a
Frenzel, s.r.o.
11. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 782/29 v k.ú. Hloubětín společnosti
DYO, s.r.o., se sídlem Holšická 290, Praha 9
12A. Návrh k prodeji částí pozemku parc.č. 962 v k.ú. Hostavice o výměře cca 320 m2 , pí Ireně Rothové
a manželům Boubelíkovým, všichni bytem Lomnická ul., Praha 9
12B. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky a stavby v k.ú. Hostavice se spol.
Skanska Program Start, s.r.o.
13A. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 228/5 v k.ú. Hostavice společnosti
ADC Blackfire Entertaiment, s.r.o, se sídlem Novozámecká 4/495, Praha 9
13B. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parc.č. 939/2 a 948 v k.ú. Hostavice
14A. Návrh ke stanovení kupní ceny pozemků v k.ú. Kyje - lokalita Za Rokytkou
14B. Návrh ke snížení kupní ceny za pozemek parc.č. 117 v k.ú. Kyje, ul.Za Rokytkou, kupujícímu Janu
Čihákovi a Bohumile Ramešové

15. Návrh k realizaci směny pozemku parc.č. 111 a části pozemku parc.č. 890/8 v k.ú. Hostavice
16. Návrh k upřesnění výměry prodávaných částí pozemků parc.č. 2768/2 a 2886/2 v k.ú. Kyje
17. Návrh k prodeji části pozemku parc.č. 1815/1 v k.ú. Kyje
18. Návrh k prodeji pozemků v k.ú. Kyje - Broumarská - "sever +jih"
19. Návrh k návrhu na úpravu kupní smlouvy na odprodej pozemků pod bytovými domy parc.č. 2685,
2686, 2687 a 2688 v k.ú. Hloubětín
20. Návrh k žádosti MHMP o projednání o odejmutí pozemku parc.č. 1012 v k.ú. Hostavice ze svěřené
správy nemovitostí MČ Praha 14
21. Návrh k podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemků parc.č. 884/1, 884/2,
884/3 a 884/5 v k.ú. Hostavice, parc.č. 713/10, 1384/1 a 2606/1, k.ú. Hloubětín a parc.č. 201/1, k.ú.
Černý Most do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
22. Návrh k návrhům změn vlny 06 Územního plánu SÚ hl.m.Prahy - Z 1029/06 a Z 1428/06
23. Návrh k návrhu změny Územního plánu SÚ hl.m.Prahy funkčního využití pozemku parc.č. 254/3, 257/1,
257/5, 257/6, 257/7, 258/2 kat. území Hloubětín, z kategorie lesní porosty - LR na garáže a parkoviště DGP
24. Návrhy, připomínky, interpelace
25. Závěr
Ing.Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

