Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 11. 2013

č. 677/RMČ/2013

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova,                Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e 

obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 na dobu určitou 2 roky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 1134,                ul. Ronešova, Praha 9 na dobu určitou 2 roky        

T: 12. 1. 2014














          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS, nájemce
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 11. 2013

č. 678/RMČ/2013

k návrhu na vydání souhlasu  se společným nájmem bytu o velikosti 1 + 1 v domě
č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s návrhem na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony související s vydáním souhlasu se společným nájmem bytu                   o velikosti 1 + 1 v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 
        
T: 31. 12. 2013














          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS, nájemce
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 11. 2013

č. 679/RMČ/2013

k návrhu na podání žaloby o určení výše nájemného v bytech, na jejichž výstavbu byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu  
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	b e r e  n a  v ě d o m í

návrh žaloby o určení výše nájemného v bytech, na jejichž výstavbu byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě  
 
II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

připravit jmenný seznam nájemců, kteří neuzavřeli dodatek k nájemní smlouvě nebo novou nájemní smlouvu
 
        
T: 31. 12. 2013













          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 11. 2013

č. 680/RMČ/2013

k návrhu na organizační změnu v odboru dopravy a ochrany prostředí od 1. 1. 2014  
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	s c h v a l u j e

organizační změnu v odboru dopravy a ochrany prostředí od 1. 1. 2014  dle přílohy č. 1 – pouze v tiskové podobě
 
II.	r u š í

ke dni 31. 12. 2013 pracovní místo referent - kontrolor ve tř. 7 v oddělení kontroly                 a veřejného pořádku odboru dopravy a ochrany prostředí

III.	z ř i z u j e

ode dne 1. 1. 2014 pracovní místo referent veřejného pořádku ve tř. 9 v oddělení kontroly  a veřejného pořádku odboru dopravy a ochrany prostředí

IV.	u k l á d á
	Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit realizaci tohoto usnesení
 
        
T: 31. 12. 2013






          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Luděk Lisý
Na vědomí:   KT - PO
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 11. 2013

č. 681/RMČ/2013

k návrhu na úpravu osobního příplatku a odměnu pro ředitele Praha 14 kulturní panu MgA. Davidu Kašparovi  
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

1.	úpravu osobního příplatku řediteli Praha 14 kulturní panu MgA. Davidu Kašparovi od 1. 12. 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 
 
2.	odměnu řediteli Praha 14 kulturní panu MgA. Davidu Kašparovi dle přílohy č. 2 – pouze v tiskové podobě  

II.	u k l á d á
	Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit realizaci tohoto usnesení  
T: 30. 11. 2013













          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Bc. Radek Vondra
Na vědomí:   KT - PO
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 11. 2013

č. 682/RMČ/2013

k návrhu stanoviska MČ Praha 14 k projektové dokumentaci na umístění stavby „Obytný soubor Rajský vrch – II. etapa, Praha 14, Černý Most“, kterou tvoří bytové domy, Geri centrum, řadové rodinné domy, rodinný dům, objekty občanské vybavenosti, technická              a dopravní infrastruktura  
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	s e   s e z n á m i l a

s dokumentací pro územní řízení na umístění stavby „Obytný soubor Rajský vrch- II. etapa“, kterou tvoří bytové domy, Geri centrum, řadové rodinné domy, rodinný dům, objekt občanské vybavenosti, technická a dopravní infrastruktura

II.	n e m á  n á m i t e k  

k umístění stavby „Obytný soubor Rajský vrch – II. etapa“, kterou tvoří bytové domy, řadové rodinné domy, rodinný dům, objekt občanské vybavenosti, technická a dopravní infrastruktura na pozemcích v kat.území Černý Most podle předložené dokumentace, zpracované architektonickým ateliérem KAAMA, s.r.o., U Školské zahrady 28, Praha 8 v 9/2013

III.	p o ž a d u j e

1.	výstavbu řízené křižovatky Ocelkova – Dobrovolného pomocí světelného signalizačního zařízení (SSZ) při zachování prostorového uspořádání stávající křižovatky  (namísto původně uvažované okružní křižovatky)

2.	uvedení do provozu křižovatky se SSZ nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu na první objekt pro bydlení či objekt Geri centra z této II.etapy Obytného souboru

IV.	u k l á d á
	Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit stanovisko městské části Praha 14  k návrhu na umístění stavby „Obytný soubor Rajský vrch - II. etapa“  společnosti Landia, Management, s.r.o., Evropská 810/136, Praha 6 

T: 30. 11. 2013















          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede:       Bc. Radek Vondra
Na vědomí:   KS OÚR
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 11. 2013

č. 683/RMČ/2013

k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemků v  kat. území Černý Most, Hostavice a Kyje v zastavitelném území při ul. Ocelkova a oblasti Horních Čihadel dle studie zpracovávané Ateliérem KAAMA, s.r.o.      
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s e  s e z n á m i l a

s podnětem na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy (dále ÚPn) pozemků v kat. území Černý Most, Hostavice a Kyje v zastavitelném území při ul. Ocelkova a oblasti Horních Čihadel dle studie zpracovávané Ateliérem KAAMA, s.r.o.      

II.	s o u h l a s í 

s podáním žádosti na změnu ÚPn pozemků v kat. území Černý Most, Hostavice a Kyje v zastavitelném území při ul. Ocelkova a oblasti Horních Čihadel dle studie zpracovávané Ateliérem KAAMA, s.r.o.   

III.	u k l á d á
	Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

předložit Zastupitelstvu MČ Praha 14 podnět na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy (dále ÚPn) pozemků v  kat. území Černý Most, Hostavice a Kyje v zastavitelném území při ul. Ocelkova a oblasti Horních Čihadel dle studie zpracovávané Ateliérem   KAAMA, s.r.o.     
  
T: 26. 11. 2013





          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Bc. Radek Vondra
Na vědomí:   KS OÚR
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 11. 2013

č. 684/RMČ/2013

k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemků v  kat. území Černý Most – Horní Čihadla z funkční plochy ZMK a ZP  na plochu OB         
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s e  s e z n á m i l a

s podnětem  na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemků v  kat. území Černý Most – Horní Čihadla z funkční plochy ZMK a ZP  na plochu OB   

II.	d o p o r u č u j e

změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemků v  kat. území Černý Most – Horní Čihadla z funkční plochy ZMK a ZP  na plochu OB   

III.	u k l á d á
	Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

postoupit podnět na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemků v kat. území Černý Most – Horní Čihadla z funkční plochy ZMK a ZP  na plochu OB  pořizovateli územně plánovací dokumentace MHMP- odboru stavebnímu a územního plánu
     
  
T: 30. 11. 2013








          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Bc. Radek Vondra
Na vědomí:   KS OÚR
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 11. 2013

č. 685/RMČ/2013

k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemku PK 311/1 a 310/6  v  kat. území Kyje z funkční plochy LR na plochu OB  a pozemku parc. č. 228/65 v kat. území Černý Most z funkční plochy ZMK na sport            
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s e  s e z n á m i l a

s podnětem na změnu územního plánu SÚ hl.m. Prahy  (dále ÚPn) pozemku PK 311/1             a 310/6  v  kat. území Kyje z funkční plochy LR na plochu OB pro výstavbu RD                 a pozemku parc. č. 228/65 v kat. území Černý Most z funkční plochy ZMK na sport   
   
II.	n e s o u h l a s í

se změnou ÚPn pozemku PK 311/1 a 310/6  v  kat. území Kyje z funkční plochy LR               na plochu OB pro výstavbu RD a pozemku parc. č. 228/65 v kat. území Černý Most               z funkční plochy ZMK na sport   
   
III.	u k l á d á
	Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

postoupit podání na změnu ÚPn pozemku PK 311/1 a 310/6  v  kat. území Kyje z funkční plochy LR na plochu OB pro výstavbu RD a pozemku parc.č. 228/65 v kat. území Černý Most z funkční plochy ZMK na sport pořizovateli územně plánovací dokumentace MHMP- odboru stavebnímu a územního plánu

T: 30. 11. 2013





          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Bc. Radek Vondra
Na vědomí:   KS OÚR
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 11. 2013

č. 686/RMČ/2013

k návrhu na zahájení výběrového řízení  k podlimitní veřejné zakázce na služby              „Úklid v objektech Úřadu městské části Praha 14“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách                    ve znění pozdějších předpisů
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	s c h v a l u j e

1.	zahájení výběrového řízení  k  veřejné zakázce na služby  „Úklid v objektech Úřadu městské části Praha 14“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů    
   
2.	návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce dle přílohy č. 1  pouze v tiskové podobě

3.	seznam firem, kterým bude odeslána  výzva k předmětné veřejné zakázce dle přílohy č. 3  pouze v tiskové podobě

II.	j m e n u j e

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a komisi pro otevírání obálek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě
       
III.	u k l á d á
	Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit veškeré právní úkony související se zadávacím řízením k podlimitní  veřejné zakázce na služby „Úklid v objektech Úřadu městské části Praha 14“
T: 22. 11. 2013




          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí:   OHS, OŘEŠ, OPKČ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 11. 2013

č. 687/RMČ/2013

k návrhu na 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013  ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	s c h v a l u j e 

	18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013
       
 	schválený rozpočet                                              
        	příjmy                                                                                 	 206.238,00  tis. 	Kč                                                              
        	výdaje                                                                                 	 286.005,20  tis. 	Kč                                                                   
        	financování                                                                            	79.767,20  tis. 	Kč
 
	rozpočet po 17. rozpočtovém opatření k  6. 11. 2013
        	příjmy                                                                                 	 236.395,30  tis. 	Kč
       	výdaje                                                                                 	 320.700,10  tis. 	Kč
        	financování                                                                            	   84.304,80  tis. Kč 

	rozpočet po 18. rozpočtovém opatření k 14. 11. 2013
        	příjmy                                                                                 	 236.395,30  tis. 	Kč
       	výdaje                                                                                 	 320.500,10  tis. 	Kč
        	financování                                                                                84.104,80  tis. Kč      

II.	u k l á d á
	Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14 

T: 25. 3. 2014




          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí:   OŘEŠ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 11. 2013

č. 688/RMČ/2013

k návrhu na úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2013  ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e 

úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací pro rok 2013 dle přílohy

II.	u k l á d á
	Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit ředitele příspěvkových organizací se schválenými úpravami odpisových plánů pro rok 2013

T: 30. 12. 2013
















          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí:   OŘEŠ
Příloha č. 1

Tabulka upravených ročních odpisů na rok 2013


 



 
ORGANIZACE
Schválené odpisové plány pro rok 2013
Upravené odpisové plány pro rok 2013
Korálek, Bobkova 766
33 542,00
33 542,00
Sluníčko, Gen. Janouška 1005
38 397,00
36 693,00
Obláček, Šebelova 874
90 624,00
83 111,00
Vybíralova 968/4
0,00
0,00
Chvaletická 917/1
19 540,00
17 698,00
Kostlivého 1218
4 292,00
4 170,00
Paculova 1115/2
8 058,00
8 058,00
Štolmířská 602/4
5 555,00
5 555,00
Vybíralova 967
0,00
1 024,00
Zelenečská 500
77 228,00
77 228,00
Celkem MŠ
277 236,00
267 079,00
 
 
 
Hloubětínská 700
351 775,00
351 775,00
Chvaletická 918
130 039,00
130 039,00
Generála Janouška 1006
396 116,00
411 816,00
Vybíralova 964/8
93 418,00
96 330,00
Bří Venclíků 1140
232 027,00
232 027,00
Šimanovská 16
150 612,00
150 612,00
Celkem ZŠ
1 353 987,00
1 372 599,00
 
 
 
Celkem MŠ + ZŠ
1 631 223,00
1 639 678,00
 
 
 
Praha 14 kulturní
316 140,00
321 224,00
 
 
 
CELKEM
1 947 363,00
1 960 902,00



Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 11. 2013

č. 689/RMČ/2013

k návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj.: 039/KS/2009 ze dne 9. 12. 2009 uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Základní školou Generála Janouška 1006, Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce čj.: 039/KS/2009 ze dne 9. 12. 2009 uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Základní školou Generála Janouška 1006, Praha 9 dle přílohy č. 1 – pouze v tiskové podobě

II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření výše uvedeného dodatku        

T: 26. 11. 2013













          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OŘEŠ, OPKČ, OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 11. 2013

č. 690/RMČ/2013

k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0170/2013/OSMI/1050 ze dne 27. 5. 2013 na realizaci projektu „Energetická úspora budovy ZŠ Vybíralova“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0170/2013/OSMI/1050 ze dne 27. 5. 2013 na realizaci projektu „Energetická úspora budovy ZŠ Vybíralova“

II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0170/2013/OSMI/1050 ze dne 27. 5. 2013 na realizaci projektu „Energetická úspora budovy ZŠ Vybíralova“
        
T: 30. 11. 2013














          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OŘEŠ, OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 11. 2013

č. 691/RMČ/2013

k návrhu na stanovení výše ceny silové elektřiny pro rok 2014 pro objekty ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

individuální cenovou nabídku silové elektřiny společnosti Pražská energetika, a. s. pro rok 2014 ve výši 1.215 Kč/MWh, která bude závazná pro všechna odběrná místa v objektech ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14  

II.	s o u h l a s í

s uzavřením jednotlivých smluv o dodávce elektrické energie pro rok 2014 pro objekty ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 s Pražskou energetikou, a. s., se sídlem           Na Hroudě 1492/4, Praha 10  

III.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1.	zajistit seznámení všech subjektů zřízených a založených MČ Praha 14 s individuální cenovou nabídkou silové elektřiny

2.	zajistit uzavření jednotlivých smluv o dodávce elektrické energie pro rok 2014 mezi subjekty zřízenými a založenými MČ Praha 14 a Pražskou energetikou, a. s.  
        
T: 31. 12. 2013




          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OŘEŠ, OSMI, SMP-14, a. s.
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 11. 2013

č. 692/RMČ/2013

ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 232/87 k. ú. Černý Most               pro instalaci streetballové konstrukce
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

se zveřejněním adresného záměru na pronájem části pozemku parc. č. 232/87 k. ú. Černý Most, společnosti CLIFF, s. r. o., se sídlem Sámova 1476/1, Praha 10, pro účel instalace streetballové konstrukce

II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění adresného záměru pro účel instalace streetballové konstrukce společnosti CLIFF, s. r. o.

T: 27. 11. 2013













          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 11. 2013

č. 693/RMČ/2013

k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce s možností provést stavbu “SSZ 9.265 Broumarská – Cíglerova“ na pozemcích parc. č. 73/1, katastrální území Černý Most, parc. č. 2599/39, katastrální území Kyje
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s  uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a stavebníkem Technická správa komunikací hl. m. Prahy zastoupeného ELTODO dopravní systémy, s. r. o., se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, na pozemky parc. č. 73/1, katastrální území Černý Most, parc. č. 2599/39, katastrální území Kyje, Praha 9, za účelem možnosti provést stavbu “SSZ 9.265 Broumarská – Cíglerova“

II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce části výše uvedených pozemků za účelem realizace stavby “SSZ 9.265 Broumarská – Cíglerova“

T: 20. 12. 2013










          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 11. 2013

č. 694/RMČ/2013

k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc. č. 1072/85                      a parc. č. 1072/172, k. ú. Hloubětín, se společností Telefónica Czech Republic, a. s.
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc. č. 1072/85 a parc. č. 1072/172, k. ú. Hloubětín, se společností Telefónica Czech Republic, a. s., za cenu 4 800 Kč bez DPH

II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc. č. 1072/85                       a parc. č. 1072/172, k. ú. Hloubětín, se společností Telefónica Czech Republic, a. s.


T: 15. 12. 2013









          Bc. Radek Vondra                                                              Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 11. 2013

č. 695/RMČ/2013

k návrhu na organizační změnu v odboru kanceláře starosty od 1. 1. 2014  
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	s c h v a l u j e

organizační změnu v odboru kanceláře starosty od 1. 1. 2014  dle přílohy č. 1 – pouze v tiskové podobě
 
II.	r u š í

ke dni 31. 12. 2013 pracovní místo referent – tiskový mluvčí ve tř. 10 v oddělení strategického plánování a komunikace v odboru kanceláře starosty

III.	u k l á d á
	Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit realizaci tohoto usnesení
 
        
T: 30. 11. 2013











          Bc. Radek Vondra                                                     Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede:       Ing. Luděk Lisý
Na vědomí:   KT - PO


