
starosta

městské části Praha 14

Ing. Miroslav Froněk

                    Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva městské

části Praha 14,

které se bude konat dne 16. 12. 2008  od 1415 hod.

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

1. Zahájení

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

     3A. Návrh na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské
části Praha 14 pro rok 2009

     3B. Návrh na odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří
byli pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o
hl.m.Praze za rok 2008

     3C. Návrh na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku
neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou
v pracovním poměru nebo v jiném obdobném  poměru na rok 2009

     4. Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2009

     5. Návrh - IV. změna rozpočtu na rok 2008

     6. Návrh na uzavření zástavní smlouvy a na určení zástupce a náhradníka
za zástupce městské části Praha 14 na jednání shromáždění společenství
vlastníků jednotek v čp. Cíglerova 1087-1090 Praha 9

     7. Návrh k prodeji pozemků v k.ú. Kyje  - Broumarská sever + jih

     8.  Návrh k uzavření kupních smluv na prodej pozemků parc.č. 1342/2,
1342/3, 1342/4, 1342/5, 1342/6 a 1342/7 v k.ú. Hloubětín



     9. Návrh k odkoupení pozemku parc.č. 2486/2, k.ú. Hloubětín, o výměře

99 m2, na kterém  je umístěna veřejná komunikace

10A.  Návrh ke svěření pozemků - zeleně u bytových domů a mateřské školy
v lokalitě "Jahodnice" do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

10B.  Návrh k převodu pozemků parc.č. 888/7, 888/8, 888/9 a 889/3 v k.ú.
Hostavice z vlastnictví hl.m.Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha
14

10C.  Návrh k převzetí pozemků parc.č. 921/48, 921/50, 921/142, 921/180
a 921/340, k.ú. Hostavice, včetně stavby komunikací a zeleně do svěřené
správy nemovitostí MČ

          Praha 14

10D.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 2697/2, k.ú. Hloubětín, o výměře 14

m2 , pod bytovým domem v ul. Kukelská, Stavebnímu bytovému družstvu
Severní město

 11. Návrh k vyjmutí budovy č.p. 1060, k.ú. Černý Most, ul. Gen. Janouška,
ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

 12. Návrhy, připomínky, interpelace

 13. 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 1. - 3. čtvrtletí roku 2008

Informace pro zastupitele - k dopisu Mgr. Kubátové, statutární zástupkyně
ČIJG a Ing. Jiřího Machoty, manažera školy ze dne 27. 11. 2008


