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Na svém 9. jednání dne 1. dubna
Rada MČ Praha 14 mj.
schválila
přidělení grantů v oblasti sportu a tělovýchovy v roce 2003
nájemní smlouvu s Městskou částí Praha--Dolní Počernice na pronájem francouzské části zámeckého parku a při nepřízni
počasí obřadní síně zámecké oranžerie ve dnech 20. 6., 18. 7., 15. 8. a 5. 9. 2003

souhlasila
s nákupem 4 ks digitálních fotoaparátů, které budou zapůjčeny Městské policii Praha 14
se zrušením výběrového řízení na rozšíření hřbitova Praha 14-Kyje a se zadáním nové veřejné zakázky na uzavření smlouvy o dílo
k této akci
se záměrem zřídit venkovní výtah na ZŠ Vybíralova 964 na Černém Mostě
s uvolněním finančních prostředků ve výši29 021 Kč k zabezpečení asistenční služby na ZŠ Bří Venclíků 1140 na Černém Mostě
s převodem finančních prostředků základních a mateřských škol-právních subjektů z doplňkové činnosti do fondů organizace
se zveřejněním adresného záměru a/ na odprodej pozemku o výměře 131 m2 v k. ú. Hloubětín ing. Stanislavu Novákovi, Praha
9, za kupní cenu 500 Kč/m2, b/ na odprodej pozemku o výměře 25 m2 v k. ú. Hloubětín Janě Jankové, Praha 9, a Jiřině
Schneidrové, Praha 10, za kupní cenu 500 Kč/m2

vzala na vědomí
ˇ průběh ústního jednání o změně rozhodnutí o umístění stavby "rekonstrukce kanalizace v ul. Mochovská a okolí - Praha 9, Hloubětín
ze dne 28. 3. 2003 na odboru územního rozhodování Magistrátu

Na svém 10. jednání dne 15. dubna
Rada MČ Praha 14 mj.
schválila
zadání veřejné zakázky na smlouvu o dílo - rekonstrukce hřiště ZŠ Hloubětínská
použití znaku Městské části Praha 14 firmou Mediatel pro prezentaci MČ v připravovaných Zlatých stránkách
přidělení grantů v oblasti kultury a v oblasti volného času dětí a mládeže a v oblasti sociální péče a zdravotnictví a jejich vyplacení
do 15. 5.

souhlasila
s vyjádřením MČ k návrhu dokumentace pro územní řízení stavby komunikace Ocelkova - Lipnická, jež zahrnuje řadu závažných
připomínek včetně požadavku na urychlení výstavby Vysočanské radiály
se zveřejněním záměru na pronájem suterénních nebytových prostor: a/ o výměře
37 m2 v Konzumní 643 Otakaru Kottovi - K-Audio, b/ o výměře 994,86 m2 v ul. Generála Janouška 1060 hlavnímu městu na
dobu 15 let k provozování domu dětí a mládeže
s úpravou nájemného pro občanské sdružení Jahoda za nebytové prostory ve Vybíralově 969 (z 200 Kč/m2 na 203,60 Kč/m2
ročně)
s plněním příjmů a výdajů MČ Praha 14 za rok 2002 ve výši: příjmy 221 746 380 Kč, výdaje ˇ 205 539 260 Kč, z toho kapitálové
11 281 580 Kč
s návrhem změny územního rozhodnutí o umístění 5. stavby obytného souboru Černý Most a s jednáním na Magistrátě ohledně
navýšení přídělu bytů pro Prahu 14 financovaných hlavním městem

se seznámila
s novými pravidly pro uzavírání nájemních smluv na zahrádky a souhlasila se zveřejněním upraveného záměru na pronájem části
pozemku v k. ú. Kyje, zahrádka - lokalita Borská
s nabídkou Úřadu práce hlavního města Prahy na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a souhlasila
s podáním žádosti o přidělení dvou pracovníků

nesouhlasila

s umístěním stánku občerstvení na pozemek při Cíglerově ulici

Z odborných komisí
Rady MČ Praha 14
Komise kultury a aktivit volného času (24. 3.)
Členové komise se seznámili s plánem kulturních akcí na letošní rok pořádaných naší městskou částí a rozhodli se spolupracovat s
neziskovými organizacemi v Praze 14 i s řediteli školských zařízení, jež organizují akce pro veřejnost. Komise doporučila Radě, aby
zajistila informovanost veřejnosti o kulturních a volnočasových aktivitách prostřednictvím vývěsky před Galerií 14.

Komise regionálního plánování (31. 3.)
Komise se seznámila s dokumentací pro územní rozhodnutí ke stavbě IKEA Praha--Černý Most (plocha nákupního střediska je 15 810
m2, počet parkovacích stání 1 257, z toho 522 stání na povrchu a 735 v podzemí). Příjezd a odjezd z areálu má být z nově budované
kruhové křižovatky na stávající obvodové komunikaci, součástí výstavby se má stát i úprava území mezi areálem a Bryksovou ulicí
(zřízení parku). Komise doporučuje podmínit provoz OD IKEA zprovozněním komunikace a žádá zpracovatele dokumentace o
objasnění návrhu dopravní obslužnosti včetně zásobování s ohledem na zpracovanou hlukovou studii.
Dále komise vzala na vědomí žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Kyje při Broumarské ulici k výstavbě čerpací stanice LPG,
nedoporučila žádost o umístění stánku občerstvení u severní boční zdi bytového domu v ul. Bří Venclíků 1074 (směrem do ul.
Cíglerovy) a nedoporučila posunutí trasy komunikace Ocelkova - Lipnická severně (blíže k Vysočanské radiále - vyjádření útvaru
městského investora Magistrátu) vzhledem k tomu, že by to znamenalo zdržení stavby minimálně o dva roky.

Komise pro prevenci kriminality (2. 4.)
Jednání komise se účastnil Daniel Beňák, pracovník kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, který komisi seznámil
s požadavky na výkon funkce terénního pracovníka a informoval o grantových projektech na podporu terénní sociální práce a proti
sociálnímu znevýhodňování romské komunity. Projekty jsou předávány prostřednictvím Jana Balogha ze společnosti Člověk v tísni,
jejich posouzení proběhne do 31. 5. Podmínkou získání grantu je 10% finanční spoluúčast městské části. Dále se komise seznámila s
okolnostmi zřízení nízkoprahového klubu pro děti ze sídliště: projekt občanského sdružení Motýlek se již realizuje - probíhá úprava
prostor v objektu ve Vlčkově ulici.

Zdravotní komise (3. 4.)
Členové komise byli informováni o pokračování zdravotního programu Dětský úsměv (prevence zubního kazu v mateřských školách) a
o chystaných zdravotních programech - forma přednášek pro veřejnost zhruba 1x měsíčně (např. diabetologie, obezitologie), zaujali
negativní stanovisko k opakování akce Den zdraví (finanční náklady budou využity přínosnějším způsobem), další bod programu poskytnutí finančního příspěvku Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých - bude na základě rozhodnutí předsedkyně komise
předložen k dalšímu projednání.

Poznámka: Dle zákona o hl. m. Praze jsou návrhy komisí jen doporučující pro jednání Rady MČ Praha 14.
Z jednání výborů
Zastupitelstva MČ Praha 14
Výbor pro správu majetku (7. 4. a 14. 4.)
Výbor souhlasí s odprodejem části pozemku o výměře 72 m2 v k. ú. Kyje s objektem, který se na tomto pozemku nachází, Václavu
Hrubešovi i s úplatným převodem výměníkové stanice ZŠ Chvaletická společnosti Pražská teplárenská a.s., nesouhlasí se směnou
pozemků v majetku MČ Praha 14 o výměře 4 425 m2 za pozemek o výměře 4 945 m2 v majetku Marty Pourové ani s odprodejem
části pozemku o výměře 220 m2 společnosti A.C.E.Media Ventures, kterou má pronajatou na dobu deseti let. Na druhém zasedání
výbor jednal o prodeji plynové kotelny Bytovému družstvu Chvalská 704 - doporučil snížit cenu až na 50 % ceny stanovené znaleckým
posudkem, dále souhlasil se záměrem na odprodej části pozemku v k.ú. Kyje Radce Pascotto za účelem vybudování parkoviště pro
návštěvníky sousední restaurace, vyjádřil nesouhlas s poskytnutím náhradních pozemků majitelkám parcel, na nichž je umístěna
komunikace, a doporučil jednat o poskytnutí finanční náhrady.

Kontrolní výbor (14. 4.)
Výbor se zaměřil zejména na stížnost k přístupu oddělení krizového řízení k otázkám prevence závažných havárií způsobených
chemickými látkami a konstatoval, že v případě návrhu bezpečnostní zprávy obchodní společnosti Linde Technoplyn a.s. se
postupovalo v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Výbor se také zabýval zadáváním veřejných zakázek naší
městskou částí, seznámil se s plány činnosti útvaru interního auditu a oddělení kontroly kanceláře tajemníka a se zprávou o stížnostech
za1. čtvrtletí letošního roku.

