
starosta

městské části Praha 14

Ing. Miroslav Froněk

                    Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva městské části

Praha 14,

které se bude konat dne 25. 3. 2008  od 1415 hod.

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

 1. Zahájení

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

 2B. Návrh  ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14  za II. pololetí
roku 2007

 3.  Informace - Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské
části Praha 14       za rok 2007 a Plán činnosti kontrolního výboru
Zastupitelstva městské části Praha 14 na          rok  2008

4. Návrh stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům
Zastupitelstva     městské  části Praha 14

5A.  Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2007

5B.  Návrh k přidělení grantových prostředků v roce 2008

6.  Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

7A. V. změna rozpočtu na rok 2007

7B.  I. změna rozpočtu na rok 2008

7C. 1.úprava finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2008

8.  Návrh na poskytnutí finančního daru a vyrovnávacího příspěvku
Oblastnímu spolku      Českého červeného kříže pro Prahu 9



9. Návrh na podání žádosti o dotaci z dotačního programu Předcházení
sociálnímu vyloučení       a odstraňování jeho důsledků 2008 - podprogram
A. Podpora terénní práce

10. Návrh k podnětu na změnu územního plánu na pozemcích p.č. 227/4,
227/3 a 227/5 kat.       území Hostavice z plochy sady, zahrady a vinice - PS
na všeobecně smíšené SV

11. Návrh k podnětu na změnu územního plánu - zrušení koridoru železniční
vlečky na       pozemcích p.č. 2668/2, 2668/85 a 2668/86 kat.ú. Kyje

12A. Návrh ke svěření pozemku parc.č. 72/1, k.ú. Hloubětín, při ZŠ
Hloubětínská           z vlastnictví  hlavního města Prahy do svěřené správy
nemovitostí městské části Praha           14

12B. Návrh ke svěření pozemků parc.č. 2717/1, k.ú. Kyje, parc.č. 837/7 a
části parc.č. 2499/1          v k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m.Prahy resp. TSK
hl.m.Prahy do svěřené správy          nemovitostí MČ Praha 14

12C. Návrh k záměru MČ Praha 14 nabýt budovu bývalé výměníkové
stanice a přilehlého          pozemku v ulici Arnošta Valenty 1004/1, Praha 9-
Černý Most od společnosti Pražská          teplárenská, a.s.

13A. Návrh k revokaci usnesení č. 78/ZMČ/2007 v plném rozsahu

13B. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 121 v k.ú. Kyje

14. Návrhy, připomínky, interpelace

15. Závěr

                                                                                                    Ing.Miroslav
Froněk

                                                                                                     starosta
městské části Praha 14


