
starosta městské části Praha 14

Ing. Miroslav Froněk

 

Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14,

které se bude konat dne 23. 9. 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

3. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí
roku 2008

4. Návrh k hodnocení Programu rozvoje městské části Praha 14 pro
období 2007-2010 (září 2008)

5. Návrh  III. změny rozpočtu na rok 2008

6. Návrh 2. úpravy finančního plánu včetně úpravy plánu oprav městské
části Praha 14 na rok 2008

      7. Návrh k odepsání nedokončených investičních akcí  z účtu 042 20

8. Návrh na poskytnutí finančního daru Středisku křesťanské pomoci
Horní Počernice

      9. Návrh na schválení vzorové Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky o
převodu spoluvlastnického podílu na pozemku a o převodu spoluvlastnického
podílu na funkčně souvisejícím pozemku podle zákona č. 72/1994 Sb.
v platném znění, mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými nájemci
bytového domu čp. 1087-1090 v ulici Cíglerov Praha 9, včetně kupní ceny 

      10. Návrh na uzavření dohody o narovnání mezi obch. spol. APION,
s.r.o. a městskou částí Praha 14



      11. Návrh na realizaci záměru směnit část pozemku parc.č. 2626/1 v k.ú.
Kyje za investice vložené do stavby tenisového areálu Jahodnice

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

       13. Návrh ke směně pozemků parc.č. 793/60, 793/81 a 793/95, k.ú.
Kyje pod komunikacemi v Jiráskově čtvrti a nezastavěného pozemku parc.č.
2578/9, k.ú. Kyje sjednané mezi MČ Praha 14 a p. Václavem Vránou  

       14. Návrh k záměru odkoupení části pozemku parc.č. 2830/1 v k.ú.
Kyje

    15. Návrh k úpravě  kupní smlouvy na pozemek parc.č. 2052, k.ú.
Hloubětín podle nově upravené výměry v evidenci nemovitostí

    16. Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 2686/3
včetně stavby na něm umístěné a části pozemku parc.č. 2686/1, vše v k.ú.
Kyje

    17. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku

parc.č. 952 o výměře 42 m2 v k.ú. Hostavice s PREdistribuce, a.s.

    18. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na části
komunikací se společností UNIMEX GROUP, a.s.

    19. Návrh ke svěření pozemků parc.č. 2665/140 a 2665/187, k.ú. Kyje z vlastnictví hl.m.
Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

    20. Návrh na rozšíření kapacity Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 -
Kyje, Kostlivého 1218 o dvě třídy MŠ od 1.9.2009

     21. Návrhy, připomínky, interpelace

     22. 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 2008

Informace  o uzavření dodatku č. 3 smlouvy o výstavbě nových bytových
jednotek formou střešní nástavby na bytovém domě čp. 1087-1090, k.ú.
Černý Most




