
starosta

městské části Praha 14

Ing. Miroslav Froněk

                    Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva městské části

Praha 14,

které se bude konat dne 24. 6. 2008  od 1415 hod.

v âGalerii 14“ náměstí Plukovníka Vlčka č. p. 686, Praha 9

1. Zahájení

2. Složení slibu nového člena zastupitelstva

3. Ocenění pedagogů - âÁMOS“

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

      5. Návrh k opakovanému projednání způsobu prodeje bytového domu
čp. 1087-1090 ulice           Cíglerova, k.ú. Černý Most v privatizačním
procesu

6. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

7. Návrh - plnění příjmů, čerpání výdajů a závěrečný účet městské části
Praha 14 za rok     2007

8. Návrh - II.změna rozpočtu na rok 2008

8A. Návrh n převod finančních prostředků ve výši 500,- tis.Kč
z rozpočtu městské části        Praha 14 do rozpočtu hl.m.Prahy

9. Návrh na přidělení grantových prostředků z grantového řízení městské
části Praha 14     v sociální oblasti pro rok 2008

10. Návrh k dodatku žádosti o dotaci z programu âPředcházení
sociálnímu vyloučení a       odstraňování jeho důsledků 2008 -
podprogram A. Podpora terénní práce 2008“

11. Návrh k finanční spoluúčasti na instalaci kamerových stanovišť
městského       kamerového systému hl.m.Prahy na území městské části



Praha 14

12A. Návrh na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 114. 421,- Kč
odpovídající          bezdůvodnému obohacení za užívání nebytových
prostor v ulici Kučerova čp. 770          Praha 9

12B. Návrh na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 366.119,- Kč
odpovídající dluhu          na nájemném za užívání nebytových prostor
v ulici Generála Janouška čp. 1060,          Praha 9

13A. Návrh ke změně funkčního využití  pozemku parc.č. 1342/2,
1342/3, 1342/4, 1342/5,          1342/6 a 1342/7 v k.ú. Hloubětín
v návaznosti na areál REKOMONT, a.s.

13B. Návrh k podnětu na změnu územního plánu funkčního využití
pozemku parc.č.          807/20a 793/3 k.ú. Kyje z plochy zeleň městská
a krajinná ZMK na plochu čistě          obytnou OB -E společnosti
ASKO NÁBYTEK, s.r.o.

14A. Návrh k nabytí pozemků parc.č. 1474/4, 1475/5 a 1467/4, k.ú.
Kyje, které jsou          vlastnictvím hl.m. Prahy, do svěřené správy
nemovitostí MČ Praha 14

14B. Návrh ke svěření části pozemku parc.č. 2499/1 v k.ú. Hloubětín
z vlastnictví          hl.m.Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha
14

14C. Návrh k nabytí části pozemku parc.č. 1841/44, k.ú. Hloubětín,
který je ve vlastnictví          hl.m.Prahy, do svěřené správy nemovitostí
MČ Praha 14

15. Návrh k zamýšlené směně pozemků v k.ú. Kyje parc.č. 793/60,
793/81 a 793/90       vlastníka Václava Vrány a části pozemku parc.č.

2578/3 o výměře cca 750 m2 ve        svěřené správě nemovitostí MČ
Praha 14

16. Návrh k podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových o       bezúplatný převod budov čp. 10 a čp. 13 a pozemků
parc.č. 4 a parc.č. 5 vše v k.ú.       Kyje při ulici Prelátská

17. Návrh k úplatnému převodu pozemků v k.ú. Kyje - Broumarská
sever + jih

18. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 171/1 a parc.č.
172/1, k.ú. Kyje       s panem Tomášem Kmochem

19. Návrh k prodeji části pozemku parc.č. 2886/1 v k.ú. Kyje

20. Návrh k prodeji části pozemku parc.č. 110 v k.ú. Kyje

21. Návrh k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 2815/1,



 k.ú. Kyje o výměře       cca 56 m2 s manžely Ivanou a Tomášem
Hykmanovými

22. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 2052, k.ú.
Hloubětín s manžely       Žákovými, bytem Třešňová 25, Praha 9

23. Návrh k žádosti o snížení kupní ceny pozemku parc.č. 131 v k.ú.
Kyje

24. Návrh k uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parc.č. 793/39,

v k.ú. Kyje o       výměře 287 m2 s TJ Kyje za cenu 900 Kč/m2

25. Návrh k souhlasnému prohlášení a uzavření kupní smlouvy na
odprodej       spoluvlastnického podílu 5924/751295 na pozemcích
parc.č. 2693, 2694 a 2695 v k.ú.       Hloubětín

      26. Návrhy, připomínky, interpelace

      27. 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. čtvrtletí roku 2008

Informace o činnosti finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14


