
starosta

městské části Praha 14

Ing. Miroslav Froněk

Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14,

které se bude konat dne 29. 9. 2009  od 14.15 hod.

v "Galerii 14" náměstí Plukovníka Vlčka č. p. 686, Praha 9

Zahájení

1.  Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha
14

2.  Návrh  - III. změna rozpočtu na rok 2009
3.  Návrh 2. úpravy finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2009
4.  Návrh na poskytnutí finančního daru Středisku křesťanské pomoci

Horní Počernice
5.  Návrh k členství MČ Praha 14 v asociaci Národní síť zdravých měst

ČR (NSZM) a přistoupení  k realizaci Agendy 21 na místní úrovni
6.  Návrh ke zprávě  o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí

roku 2009
7.  Návrh na schválení vzorové Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a

o převodu spoluvlastnického podílu na společných částech budovy
č.p.625, 626, 668, 669 na pozemku jiného vlastníka do osobního
vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, mezi
městskou částí Praha 14 a jednotlivými nájemci jednotek v domě č.p.
625, 626, 668, 669 v ulici Kardašovská Praha 9, vše v k.ú. Hloubětín,
včetně kupní ceny a spoluvlastnických podílů dle přílohy č. 4  a přílohy
č.2 a celkový přehled pro MHMP dle přílohy č. 4

8.  Návrh k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 2727/1
v k.ú. Kyje

9.  Návrh k uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parc.č.1637/3,
parc.č.831/1, parc.č. 831/2, parc.č. 831/3 a parc.č. 831/4, k.ú.
Hloubětín, se spol. TESLA Properties, a.s.

10.  Návrh k uzavření smlouvy, kterou pí Jaroslava Košťálová daruje MČ
Praha 14 pozemky parc.č. 793/139 a parc.č. 793/140 v k.ú. Kyje



11.  Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 115, k.ú.
Kyje

12.  Návrh k revokaci usnesení č. 38/ZMČ/2009  v plném rozsahu
13.  Návrh k dodatku zřizovacích listin základních, mateřských škol a

KVIZ Praha 14 - příspěvkových organizací MČ Praha 14
14.  Návrhy, připomínky, interpelace
15.  Závěr

        

Ing. Miroslav Froněk

starosta městské části Praha 14

Informace o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu
zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2009

Informace k interpelaci vznesené na 12. zasedání ZMČ Praha 14 - platební
morálka manželů Jindrových, Rochovská 769  


