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ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICE
Informační kancelář a podatelna (Bří Venclíků 1073, Černý Most): po a st 8.00-17.30 hod., út a čt 8.00-16.00 hod., pá 8.0015.30 hod., tel. 281 005 270, 281 005 269, ústředna: 281 005 111, fax podatelna: 281 912 861, sekretariát starosty: tel. 281
005 235, fax:
281 912 855, e-mail: mupraha14@p14.mepnet.cz, www.praha14.cz
Pozvánka na jednání zastupitelstva
V úterý 16. prosince se od 14.15 hod. uskuteční v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka, Černý Most, poslední zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 14 v letošním roce, v pořadí sedmé. Upozorňujeme, že jednání zastupitelstva jsou přístupná
veřejnosti. Program zasedání naleznete na www.praha14.cz

Na svém mimořádném jednání dne
23. 10. Rada MČ Praha 14
schválila
zabezpečit hlasování Zastupitelstva MČ Praha 14 prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení
uzavřít kupní smlouvu na dodávku hardwarového a softwarového vybavení pro účely hlasování, prezentaci a zpracování dat

Na svém 23. jednání dne 4. 11.
Rada MČ Praha 14 mj.
doporučila
volbu dvou přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

souhlasila
s návrhem Smlouvy o nájmu hrobového místa u nájmů dříve uzavřených ústní dohodou
s návrhem Koncepce protidrogové politiky MČ Praha 14 pro období 2003-2006, zahrnující mj. i obsazení místa protidrogového
koordinátora
s podáním žádosti o převedení pozemku č. 89 a 91 v katastr. území Černý Most, ZŠ Bratří Venclíků, z majetku hlavního města
Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor hlavního města Prahy v objektu v ul. Gen. Janouška 1060 o
celkové výměře zhruba 995 m2 pro potřeby Domu dětí a mládeže v Praze 14 (pronájem na dobu určitou 15 let; náklady na
stavební úpravy budou považovány za úhradu nájemného)
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou BELSTAV, s.r.o., Praha 9, na základě vyhodnocení veřejné obchodní soutěže s cílem snížit
spotřebu tepla při vytápění ZŠ Vybíralova 964
se záměrem 1. etapy optimalizace počtu dětských hřišť ve správě MČ Praha 14 a s harmonogramem oprav jejich vybavení
s příspěvkem ve výši 50 000 Kč na zakoupení flexibilního cystofibroskopu, jenž bude využíván v poliklinice na Černém Mostě

vzala na vědomí
předloženou dokumentaci k rekonstrukci a dostavbě bytového objektu při ulici Mochovská v Hloubětíně
vyhodnocení veřejné zakázky na zhotovení dokumentace pro územní řízení stavby obytného souboru Broumarská (vítězná
nabídka: spol. BOMART, s.r.o., Praha 4)

Na svém 24. jednání dne 18. 11.
Rada MČ Praha 14 mj.
schválila
organizační řád Úřadu MČ Praha 14
pořadí uchazečů na pronájem bytu na dobu neurčitou se smluvním nájemným v Kardašovské 668 a vítěze výběrového řízení na
pronájem bytu v Rochovské 763
podání výpovědi z nájmu bytu kvůli hrubému porušování povinností nájemce
poskytnutí finančního příspěvku na pořádání stepového setkání Pražská 14 Školnímu sportovnímu klubu Hanny dance při ZŠ
Chvaletická

revokovala
usnesení týkající se počtu zaměstnanců Úřadu MČ Praha 14 na rok 2004: jejich počet stanoven na 206

jmenovala

k 1. 1. 2004 Danu Davidovou vedoucí odboru kanceláře tajemníka, Bohumila Sobotku vedoucím odboru kanceláře starosty,
Mgr. Evu Koplíkovou vedoucí odboru interního auditu

souhlasila
s opakovaným zadáním veřejné zakázky na dodání softwarového vybavení DMS - Spisová služba
s odpisem daňových nedoplatků ve výši 197 357 Kč pro nedobytnost

stanovila
ceny za propůjčení hrobního místa na dobu 10 let včetně služeb s tím spojených

vzala na vědomí
složení inventarizační komise k inventarizaci majetku hlavního města Prahy svěřeného do správy naší městské části, jež bude
provedena k 31. 12. 2003

nesouhlasila
se změnou zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře

Z odborných komisí
Rady MČ Praha 14
Školská komise (3. 11.)
Prvním bodem programu bylo seznámení s výročními zprávami základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je naše městská
část, za školní rok 2002/03 a s výroční zprávou vypracovanou odborem školství MČ Praha 14. Dále se hovořilo o převedení některých
kompetencí z magistrátního odboru školství na odbor školství městské části k 1. 1. 2004: jedná se o zejména o zpracování návrhu
využití mzdových prostředků pro tato vzdělávací zařízení, jež budou čerpány ze státního rozpočtu.
Alena Naidrová
tajemnice komise

Komise životního prostředí (20. 10.)
Komise souhlasila s předloženým návrhem optimalizace dětských hřišť v naší městské části s výjimkou zrušení dvou hřišť u ul.
Dygrýnovy čp. 816 a 814 a jednoho hřiště u ul. Šebelovy čp. 875. Dále souhlasila se zrušením lávky přes Kyjský rybník, která je
nefunkční a nelze ji opravit.
Ing. Marie Veselá
tajemnice komise

Bytová komise (10. 11.)
U pěti žádostí o pronájem bytu s regulovaným nájemným odložených z předchozího jednání je nutné prověřit a doplnit určité
skutečnosti, komise se jimi bude zabývat v lednu příštího roku, čtyři další žádosti byly po bodovém ohodnocení zařazeny do soupisu.
Dále bylo projednáno 20 žádostí podaných bytovým oddělením, z nich 17 bylo zařazeno do soupisu a zbývající odloženy kvůli nutnosti
doplnění, a 8 žádostí podaných sociálním odborem, z nich dvě byly zařazeny do soupisu a zbývající odloženy. Navíc byly projednány
další dvě žádosti, obě byly odloženy. Komise doporučila dvě žádosti vyřadit z evidence, protože nesplňují podmínky dle Zásad
pronajímání bytů MČ Praha 14. V soupisu žádostí o pronájem bytů s regulovaným nájemným evidováno celkem 149 žádostí.
Eva Stelčovská
tajemnice komise

Komise pro prevenci kriminality (12. 11.)
Komise se zabývala dostupností společných prostor ve velkých bytových objektech s cílem zvýšit efektivitu práce strážníků Městské
policie a policistů Policie České republiky, např. v případě narušování nočního klidu, soustřeďování osob se závadovým jednáním v
suterénech a ve sklepech, poškozování cizího majetku apod. Městská část již poskytla klíče od vstupních dveří bytových objektů, které
spravuje, Městské policii v Praze 14. Komise doporučuje, aby podobně postupovali i ostatní vlastníci bytových domů, kteří se potýkají
s uvedenými nešvary.
Bohumil Sobotka
tajemník komise

Z jednání výborů
Zastupitelstva MČ Praha
14
Kontrolní výbor (10. 11.)
Výbor se zabýval nájemními smlouvami k zahrádkám v ulici Borská a neshledal právní ani skutkové pochybení ze strany MČ Praha 14.
Dále pověřil ing. Václava Hollana a Renatu Huškovou kontrolou postupu rekolaudace a uzavření nájemní smlouvy s firmou BELSTAV,
s. r. o.
JUDr. František Krameš
tajemník výboru

Poznámka: Dle zákona o hl. m. Praze jsou návrhy výborů a komisí pouze doporučující pro jednání Rady MČ Praha 14.

