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Zpravodajství z radnice
Na svém 4. jednání dne 6. května
Zastupitelstvo MČ Praha 14 mj.
schválilo
přidělení grantů (viz str. 5)
plnění příjmů a výdajů MČ Praha 14 za rok 2002 s přebytkem ve výši 16 207 120 Kč (příjmy 221 746 380 Kč, výdaje 205 539
260 Kč, z toho kapitálové 11 281 580 Kč)

souhlasilo
s uzavřením kupní smlouvy v rámci privatizace bytového fondu na prodej obytného domu v ul. Chvalská 704 a kotelny instalované
v suterénu tohoto objektu s Bytovým družstvem Chvalská 704 za kupní cenu 3 853 443 Kč
s odprodejem pozemků v k.ú. Hloubětín parc. č. 545/3 o výměře 131 m2 a parc. č. 545/16 o výměře 25 m2 za kupní cenu 500
Kč/m2
s odprodejem pozemků v k.ú. Kyje parc. č. 71 o výměře 41 m2, parc. č. 72 o výměře 274 m2 a parc. č. 73/1 o výměře 204 m2
za kupní cenu 2 055 Kč/m2 a dalšího pozemku parc. č. 2 189 o výměře 1 567 m2 za kupní cenu 2 014 Kč/m2

Na svém 11. jednání dne 29.dubna
Rada MČ Praha 14 mj.
schválila
poskytnutí finančního příspěvku 10 000 Kč občanskému sdružení Adam na pořádání fotbalového turnaje dne 24. 5. na hřišti při
ZŠ Vybíralova
zadání veřejné zakázky: a/ na odstranění havarijního stavu střechy (pavilon D) ZŠ Bratří Venclíků, b/ na rekonstrukci
zdravotnětechnické instalace ZŠ Hloubětínská, c/ na rekonstrukci rozvodů vnitřního vodovodu MŠ Vybíralova, d/ na provádění
oprav místních komunikací ve správě MČ Praha 14

souhlasila
s prodejem technologie výměníkové stanice ZŠ Chvaletická Pražské teplárenské, a. s., za prodejní cenu stanovenou na základě
znaleckého posudku ve výši 50 600 Kč
s tím, aby 93. pionýrská skupina nadále využívala nebytový prostor v Šimanovské 21 s ročním nájmem 1 Kč/m2
s provedením rekonstrukce kanalizace v hloubětínském sídlišti mezi ulicemi Kbelská a Pod Turnovskou tratí, přičemž vozovka v
Mochovské a V Humenci bude opravena v celé šíři, v průběhu prací bude pro obyvatele zajištěno náhradní parkování
s prodejem technologie výměníkové stanice ZŠ Chvaletická společnosti Pražská teplárenská a.s. za prodejní cenu stanovenou
na základě znaleckého posudku
s návrhem na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 14 a společností SITEL (uložení optických kabelů
tranzitní telekomunikační trasy Praha-Drážďany do pozemků v k.ú. Kyje)
l s vyjádřením MČ Praha 14 k návrhům dokumentace ke stavbě IKEA Praha na Černém Mostě;
Městská část Praha 14 po seznámení s dokumentací pro výše uvedenou stavbu požaduje splnění následujících podmínek:
- Prověřit kapacitu navržené okružní křižovatky místní čtyřproudové komunikace z hlediska průjezdnosti, neboť stávající dva pruhy ze
severu se v předloženém návrhu mění na jeden - jeden je směrován do areálu IKEA. Okružní křižovatka je jedinou přístupovou
komunikací od sjezdu ze silničního okruhu do obchodní zóny.
- Koordinovat výstavbu obchodního domu se stavbou komunikace 5, 6, 7, včetně jejich uvedení do provozu.
- Řešit v dalším stupni dokumentace pěší propojení jako bezbariérové a vytvořit z ochranného valu hodnotné parkově upravené území,
aby se stalo funkčním urbanizujícím prvkem, v daném prostoru chybějícím (návrh projektu konzultovat již v průběhu jeho zpracování).
- Navrhnout pěší komunikaci od sídliště ke vchodu do přední části IKEA v areálu odděleně od motorizovaného provozu (vyhrazený
vlastní prostor).
- Výstavbu zelených ploch realizovat v předstihu a v potřebné kvalitě, aby jejich působení již v průběhu stavby bylo aktivní a

neprojevovalo se až za řadu let po dokončení výstavby.
- Zamezit šíření prašnosti do okolí, zajistit očištění vozidel před výjezdem z areálu, v případě znečištění veřejných komunikací okamžitě
zjednat nápravu.
- V období výstavby především minimalizovat nepříznivé dopady ze stavební činnosti a navazující dopravy na obyvatelstvo. Hlučné
práce na staveništi omezit pouze na denní dobu.

Na svém 12. jednání dne 13. května
Rada MČ Praha 14 mj.
schválila
pořadí nabídek uchazečů o odprodej obytného domu v ul. Konzumní 639
vyhodnocení veřejné soutěže na rozšíření hřbitova v Kyjích (2. etapa) - vybrána nabídka firmy Inženýrské stavby s.r.o. Kralupy nad
Vltavou
zadání nové veřejné zakázky na smlouvu o dílo "rekonstrukce hřiště ZŠ Hloubětínská a odeslání výzvy k účasti šesti firmám

souhlasila
se záměrem rozšířit objekt v Broumarské ul. 25 o 24 obytných buněk
s přidělením osmi bytů z kvóty Magistrátu z nové výstavby a dvou uvolněných magistrátních bytů občanům Městské části Praha
14 - podmínkou je vrácení stávajícího bytu
s oddělením části pozemku v k.ú. Kyje, aby mohl být odprodán (adresný odprodej za účelem zřízení parkoviště před italskou
restaurací)
s poskytnutím daru ve výši 12 000 Kč na zabezpečení asistenční služby pro žáka ZŠ na základě žádosti jeho matky

nesouhlasila
s postavením mobilního stánku (prodej ovoce a zeleniny) v Hloubětíně na části pozemku ve vlastnictví hlavního města (záměr
odboru obchodních aktivit Magistrátu)

Z jednání Výborů
Zastupitelstva MČ Praha 14

Finanční výbor (23. 4.)
Výbor projednal materiál Plnění příjmů a výdajů Městské části Praha 14 a doporučil ho Zastupitelstvu ke schválení.

Kontrolní výbor (12. 5.)
Tajemník výboru seznámil členy s průběhem zadávání veřejných zakázek. Poté předseda informoval o stížnosti občanů Kyje-Hutě a o
dohodě se starostou ohledně společné odpovědi - s odpovědí výbor souhlasí. Dva členové výboru předložili zápis o návštěvě oddělení
kontroly kanceláře tajemníka úřadu. Byla rovněž projednána informace ředitele odboru krizového řízení Magistrátu týkající se plnění
zákona o prevenci závažných havárií firmou Linde Technoplyn, a.s.

