
starosta

městské části Praha 14

Ing. Miroslav Froněk

                    Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva městské

části Praha 14,

které se bude konat dne 17. 3. 2009  od 1415 hod.

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

1. Zahájení

      2.  Dovolba člena rady městské části Praha 14

      3.  Plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

      4.   Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku
2008

      5.   Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMČ Praha 14 za rok 2008 a
plán činnosti kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2009

      6.   V. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2008

      7.    Úprava schváleného rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2009

       8.    I. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2009

       9.   Návrh 1. úpravy finančního plánu městské části Praha 14 na rok
2009

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

11.  Návrh na přidělení grantových prostředků z grantového řízení
městské části Praha 14  v sociální oblasti pro rok 2009

        12.  Návrh na udělení grantů městské části Praha 14 v oblasti sociálních



a návazných služeb

        13.  Návrh na schválení úplatného převodu nebytového prostoru č. 543

v č. p. 1087, ul. Cíglerova, Praha 9 o velikosti 5,45 m 2 za cenu dle
znaleckého posudku ze dne 17. 2. 2009 stávajícímu nájemci dle zákona č.
72/1994 Sb.

      14.   Návrh na úplatný převod objektů č.p. 625, 626, 668, 669 na
pozemcích parc.č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/31 jiného vlastníka v ul.
Kardašovská k.ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994
Sb.

      15.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č 115
v k. ú. Kyje

      16.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č.
56/1 v k. ú. Hloubětín  

      17.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 119
v k. ú. Kyje

      18.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č.

2818/1 v k. ú. Kyj o výměře cca 100 m2 s paní Pavlínou Mráčkovou

  19. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků  parc. č. 784/3 a
784/4 v k.ú. Hloubětín se společností České nemovitosti, a.s.

       20.  Návrh na odkoupení částí  pozemků parc. č. 2031 a 2034/1 v k. ú.
Hloubětín zastavěných veřejnou komunikací

  21.  Návrh k záměru získat pozemky parc.č. 807/3, 807/4, 837/1,
837/7, 837/8, 837/9,  837/10, 837/11, 837/12 a 1424/16 v k.ú.

Hloubětín o celkové ploše 784 m2 do svěřené správy nemovitostí
městské části Praha 14

       22.  Návrh k informaci Českých energetických závodů, státního podniku
"v likvidaci" o připravovaném prodeji pozemků parc. č. 2582/12 a 2582/13
k. ú. Hloubětín  

 23.  Návrh k záměru městské části Praha 14 získat do svěřené správy
nemovitostí pozemky v k.ú.  Kyje mezi ulicemi Manželů Dostálových a
Travná, které jsou vlastnictví společnosti ZKL-VRL,a.s.               

       24.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parc.č.
793/58, 793/59, 793/80 a 793/87, k. ú. Kyje

       25.  Návrh k žádosti o splácení dluhu na poplatcích z prodlení a
nákladech řízení po dob 3 let za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č.
p. 747, ul. Bobkova, Praha 9



       26.  Návrh k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého
majetku mezi městskou částí Praha 14 a Úřadem práce hl.m.Prahy

       27.  Návrh Komunitního plánu sociálních služeb ve správním obvodu
Praha 14

       28.  Návrh ke zřízení odloučeného pracoviště (2 třídy MŠ) Mateřské
školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 v objektu Sadská 530, Praha 9 -
Hloubětín od 1. 9. 2010

       29.   Návrhy, připomínky, interpelace

       30. Závěr

Ing.Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2008

Informace o přidělení jednoletých grantů městské části Praha 14 v roce 2009
nepřesahující částku 50 000 Kč pro jednoho žadatele v oblasti:

1.  příspěvku na zajištění služby
2.  grantu pro oblast 2 (sportovní, kulturní a volnočasové aktivity)


