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ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICE
Na svém 70. jednání dne 11. 12. 2001 Rada MČ Praha 14
souhlasila
s pronájmem části pozemku o výměře 1907 m2 v Kyjích spol. Z.B. - PRESS s. r. o. v celkové výši 100 000 Kč na dobu 5 let
s odprodejem pozemku parc. č. 1813 za 196 350 Kč spol. STYLOVÝ NÁBYTEK ZASTO a. s. a s pronájmem části pozemku
parc. č. 1815 v Kyjích téže společnosti za 50 000 Kč na dobu 5 let
s pronájmem části pozemku parc. č. 1760 - díl 4 - v Kyjích za 5 Kč/m2/rok Mgr. Petru Zmekovi
s odprodejem pozemku parc. č. 1125/1 v Kyjích Marcele Součkové za cenu minimálně 100 Kč/m2
s podáním výpovědí z pronájmu částí pozemků parc. č. 1815 v Kyjích a s pronájmem částí pozemku parc. č. 1760 v Kyjích za 5
Kč/m2/rok
s uzavřením dodatku o ukončení nájmu domu v Broumarské čp. 25 s přilehlými pozemky s Jaromírem Svobodou, UBYT-TOUR
s vypsáním výběrového řízení na pronájem bytu 3+1 v Rochovské 759
s dopravním řešením křižovatky Ocelkova x Broumarská dle verze zpracované firmou DIS - ing. Jakub Tomek
ns přidělením bytu 1+0 v Doležalově 1043 Gabriele Hendrychové
s pokračováním smluvního vztahu s firmou KAS Praha s. r. o.
s rozšířením smluvního vztahu s firmou EKIS s. r. o. na výstavbu splaškové kanalizace Rajská zahrada - v části ul. Vodňanská a
Kačinská
s poskytnutím finančního příspěvku rodičům dětí navštěvujících Integrační centrum Zahrada v Praze 3
s podáním žádosti o svěření pozemku parc. č. 537 v Hloubětíně z majetku hl. m. Prahy do majetku MČ Praha 14
s vypsáním nového záměru na pronájem části pozemku parc. č. 545/3 v Hloubětíně za 30 Kč/m2/rok

nesouhlasila
s odprodejem části pozemku parc. č. 545/3 v Hloubětíně

schválila
doplnění soupisu nejnaléhavějších žádostí o přidělení bytu z důvodů sociální potřebnosti o Jana Kodyteka a Gabrielu
Hendrychovou
organizační řád Úřadu MČ Praha 14 s platností od 1. 1. 2001
uzavření smlouvy s firmou BMB Blažek na rekonstrukci rozvodů STA v objektech Na Obrátce 636, Chvalská 704, Poděbradská
562, 564- 566 a 590
odprodej kancelářského nábytku Správě majetku Praha 14 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 69 250 Kč (bez
DPH)

doporučila
obousměrný provoz v ulici Manželů Dostálových po celé její délce
úpravu směrné části územního plánu v Hostavicích při ulici Pilská ve stávajícím funkčním území čistě obytném

seznámila se
s informací o úhradách nájemného za užívání nebytových prostor nájemců ZŠ Montessori a Česko-italského jazykového
gymnázia

Na svém 71. jednání dne 20. 12. 2001 Rada MČ Praha 14
souhlasila
s přidělením bytu 1+kk v Doležalově 1044 Jiřímu Bartošovi a s uzavřením kupní smlouvy na odkoupení spoluvlastnického podílu
ve výši 6/60 nemovitostí, a to domu čp. 664 na pozemku parc. č. 1275, pozemků parc. č. 1275 a 1276 v Hloubětíně
s pronájmem pozemku parc. č. 2626/29 v Kyjích za 30 Kč/m2/rok Milanu Bukovému
s dalším využitím objektu v Broumarské 25 obchodní společností Správa majetku Praha 14 k provozování ubytovny

seznámila se
s informací o přehledu dlužníků, kteří jsou v prodlení s platbami spojenými s užíváním bytů a nebytových prostor
s žádostí Vlastimila Novotného o opravu střechy objektu Poděbradská 565 a se stanoviskem ing. Evy Bažilové, ředitelky Správy
majetku Praha 14, a. s.
s návrhy na možnou úpravu trasy rekonstruované komunikace Broumarská, které nechal zpracovat investor na základě
požadavku MČ Praha 14

Na svém 72. jednání dne 8. 1. Rada MČ Praha 14
souhlasila
s uzavřením nájemní smlouvy s Dětským centrem Paprsek ve výši 80 000 Kč ročně

s kladným stanoviskem obce, že ZŠ Montessori, s. r. o., s MŠ a Soukromá střední odborná škola START s. r. o. plní
nezastupitelnou funkci v daném místě, v případě Montessori i v celém regionu Prahy
s pronájmem bytu 2+0 v Rochovské 764 ing. Šárce Abratové na dobu tří let se smluvním nájemným 1 831 Kč měsíčně za
podmínky úhrady dluhu zde váznoucího ve výši 383 486 Kč
s uzavřením ubytovací smlouvy k ubytovně v Rochovské 692, ZŠ Chvaletická, s Josefem Formánkem
s ukončením pronájmu obřadní síně s přilehlým pozemkem v Dolních Počernicích
schválila
stanovisko k pracovnímu znění zastavovacích podmínek v Kyjích - jižně od Kyjského rybníka
podmínky pro přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2002/03
- odstoupení od výpovědi z nájmu nebytového prostoru v Metujské 907 společnosti S.W.L., s.r.o.

vzala na vědomí
že od 1. 1. 2002 byla zřízena úřední obřadní síň v sále Galerie 14, náměstí Plukovníka Vlčka 686, Černý Most II, pro MČ Praha
14 a souhlasila, aby i nadále byly obřadní dny čtvrtek a pátek

projednala
ninformace o nájemních smlouvách na "školnické byty"

Na svém 73. mimořádném jednání dne 10. 1. Rada MČ Praha 14
souhlasila
s poskytnutím dispozičního práva hl. m. Praze k bytu 3+1 v ul. Kpt. Stránského 993 za podmínky přidělení bytu zvláštního určení
Magistrátu hl. m. Prahy Janu Novotnému

Z odborných komisí Rady MČ Praha 14
Zdravotní komise (13. prosince 2001)
projednala
úplný přehled všech nestátních zdravotnických zařízení působících na území MČ Praha 14
způsob rozdělení dotací, které obdržela MČ Praha 14 na činnosti zaměřené na protidrogovou prevenci
doporučila
rozšíření plochy hřbitova v Hloubětíně
záměr rekonstruovat nevyhovující rodinný dům v Tálinské ul. a zřídit zde penzion
numístění dočasné stavby stavebního dvora při ul. Nedokončená, kde budou skladovány stavební materiály a parkovat stavební
stroje. Komise záměr doporučila za předpokladu, že zde nebudou zpracovávány stavební materiály
předložený podklad k podmínkám zástavby území mezi Kyjským rybníkem a Broumarskou, které bude využito pro sport a
rekreaci
dodatek k dokumentaci akce TJ Kyje-Hutě na základě připomínek občanů a MČ Praha 14
umístění stavby vzorkovny nábytku v Kyjích při Chlumecké ul.

Školská komise (7. 1edna 2002)
Komise se sešla za účasti vedení radnice, vedení ZŠ Šimanovská, učitelského sboru ZŠ Pilská a zástupců rodičů dětí ze ZŠ Pilská,
aby se zabývala vývojem v ZŠ Pilská. Komise neshledala důvod pro revokaci svého usnesení, ať již ve věci zápisu a dne otevřených
dveří či ohledně dalšího fungování školy. Dále požádala radu o informaci týkající se využití školnického bytu 4+1 v MŠ Chvaletická.

Z jednání výborů Zastupitelstva MČ Praha 14
Kontrolní výbor (6. prosince 2001 a 10. ledna 2002)
projednal
informační materiály týkající se péče o veřejnou zeleň, výsledky výběrových řízení a obsah uzavřených smluvních vztahů
zprávu o stížnostech doručených na Úřad MČ Praha 14 ve IV. čtvrtletí 2001
doporučil
poskytnout v Listech Prahy 14 širší publicitu tematice životního prostředí a apelovat na občany, zejména na rodiče nezletilých
osob, aby působili ve smyslu zvyšování ochrany ŽP

vzal na vědomí
návrh na zajištění televizního vysílání u objektů Na Obrátce 636, Chvalská 704, Poděbradská 562, 564 - 566 a 590

