Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 696/RMČ/2013

k žádosti na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka,                Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í 

s obnovou nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu určitou půl roku 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 souhlasu s obnovou nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě                    č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu určitou půl roku        

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

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 697/RMČ/2013

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 736, ul. Bobkova,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. 736, ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou půl roku 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. 736, ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou půl roku        

T: 31. 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, nájemci
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 698/RMČ/2013

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 740, ul. Bryksova, 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. 740, ul. Bryksova, 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. 740, ul. Bryksova, Praha 9 na dobu určitou 2 roky        

T: 31. 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, nájemci
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 699/RMČ/2013

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, ul. Bobkova, 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 2 + 1 v domě č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou 2 roky        

T: 31. 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

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 700/RMČ/2013

k návrhu na nesouhlas s obnovou nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1070,                        ul. Bří Venclíků, Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	n e s o u h l a s í

s obnovou nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, 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

informovat žadatele o nesouhlasu s obnovou nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě                  č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, 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

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 701/RMČ/2013

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu                  o velikosti  2 + kk v  č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti  
2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, za podmínky vrácení stávajícího bytu,               na dobu neurčitou, 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 uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní
společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu                  o velikosti 2 + kk v  č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, na dobu neurčitou,                           za podmínky vrácení bytu stávajícího
         
T: 31. 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
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 702/RMČ/2013

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu                  o velikosti  2 + kk v  č. p. 799, Kučerova ul.,  Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti  
2 + kk v č. p. 799, Kučerova ul., Praha 9, za podmínky vrácení stávajícího bytu,               na dobu neurčitou, 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 uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní
společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu                  o velikosti 2 + kk v  č. p. 799, Kučerova ul., Praha 9, na dobu neurčitou,                           za podmínky vrácení bytu stávajícího
         
T: 31. 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
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 703/RMČ/2013

k návrhu na poskytnutí přístřeší v č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na základě uplynutí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

poskytnutí přístřeší formou bytu v č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na základě uplynutí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 755, Kardašovská 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

informovat SMP-14, a. s. o zajištění přístřeší formou bytu v č. p. 25, ul. Broumarská, 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
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 704/RMČ/2013

k návrhu na prodloužení užívání poskytnutého přístřeší formou bytu v č. p. 497,
 ul. Slévačská, Praha 9 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

prodloužení užívání poskytnutého přístřeší formou bytu v č. p. 497, ul. Slévačská,            Praha 9 na dobu určitou 1 rok, 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 souhlasu s poskytnutím užívání přístřeší formou bytu v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok s možností dalšího prodloužení

         
T: 14. 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
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 705/RMČ/2013

k návrhu na revokaci usnesení č. 650/RMČ/2013 ze dne 11. 11. 2013 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	r e v o k u j e

v plném rozsahu usnesení č. 650/RMČ/2013 ze dne 11. 11. 2013 z důvodu odstoupení žadatele o přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9 - Černý Most, za podmínky vrácení bytu stávajícího

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

informovat Správu majetku Praha 14, a. s. o revokaci usnesení č. 650/RMČ/2013                  ze dne 11. 11. 2013

T: ihned














          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

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 706/RMČ/2013

k návrhu na souhlas s umístěním sídla společnosti do nebytových prostor v objektu                 č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s umístěním sídla společnosti A.G.T. – komplet spol. s  r. o., se sídlem Jiřího                       ze Vtelna 1731, 193 00, Praha 9, IČ: 25668935 do nebytových prostor o celkové výměře 59,43 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9

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

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o odsouhlasení umístění sídla společnosti                           A.G.T. – komplet spol. s  r. o., do nebytových prostor v objektu č. p. 670,                              ul. Kardašovská, 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., OSMI, nájemce
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 707/RMČ/2013

k návrhu na souhlas se zveřejněním záměru na pronájem nebytového prostoru                         v přízemí objektu č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 57 m2                  v přízemí objektu č. p. 773, ul. Kardašovská, 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 prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. zveřejnění záměru na nebytový prostor o výměře 57 m2                     v  objektu č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě

T: 15. 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., OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 708/RMČ/2013

k návrhu na odsouhlasení záměru na odprodej nebytového prostoru o výměře  48,56 m2                              v 1. nadzemním podlaží a nebytového prostoru o výměře 19,30 m2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	s o u h l a s í 

1.	s prodejem nebytového prostoru o výměře  48,56 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 za cenu dle nového znaleckého posudku 

2.	s prodejem nebytového prostoru o výměře 19,30 m2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 za cenu dle nového znaleckého posudku 

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

zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. vypracování nových znaleckých posudků a předložení  návrhu na odprodej nebytových prostor v 1. nadzemním a v 1. podzemním podlaží objektu                       č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 na jednání Rady městské části Praha 14                      a Zastupitelstva městské části Praha 14
T: 31. 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., OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 709/RMČ/2013

k návrhu na odsouhlasení zveřejnění adresného záměru na pronájem nebytových prostor v 1. podzemním a v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 
ulice Gen. Janouška, Praha 9 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í 

se zveřejněním adresného záměru na pronájem nebytových prostor o celkové výměře  175,48 m2 v 1. podzemním a v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, 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 prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14 a. s., zveřejnění adresného záměru na nebytové prostory v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě

T: ihned










          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., OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 710/RMČ/2013

k návrhu na odsouhlasení řešení vzájemných soudních sporů probíhajících mezi              MČ Praha 14 a společností ROKOSPOL, a. s. 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í 

se zpracováním návrhu dohody o mimosoudním řešení vzájemných soudních sporů probíhajících mezi MČ Praha 14 a společností ROKOSPOL, a. s. 

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

informovat žadatele prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o souhlasu se zpracováním návrhu dohody                                       o mimosoudním řešení  vzájemných soudních sporů probíhajících mezi MČ Praha 14            a společností ROKOSPOL, 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:   SMP-14, a. s., OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 711/RMČ/2013

k návrhu na vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2014                        v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	s c h v a l u j e

vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2014  pro oblast 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ – místní Agendy 21 v celkové částce podle příloh č. 1 - 4 tohoto usnesení s tím, že konečné přidělení prostředků podléhá schválenému rozpočtu městské části Praha 14

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

1.	zajistit vyhlášení grantů MČ Praha 14 v oblasti 2 pro rok 2014 
T: ihned

	2.	předložit Radě MČ Praha 14 návrh na jmenování grantových komisí pro hodnocení žádostí v grantovém řízení v roce 2014 v oblasti 2
T: 31. 1. 2014

	předložit Radě MČ Praha 14 návrh na přidělení grantů v oblasti 2

T: 17. 3. 2014









          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 OSPK, OŘEŠ
příloha č. 1
Grantové řízení MČ Praha 14 vyhlášené pro rok 2014
Oblast 2) - sportovní, kulturní, volnočasové aktivity a podpora Zdravé MČ – MA 21, podpora tělovýchovných zařízení

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU 

Výběr podoblasti (po poklepání /2xklik/ zaškrtněte zvolenou podoblast)
	A: kultura a umělecká činnost
	B: sport, tělovýchova, volný čas
	C: podpora Zdravé MČ – MA 21
	D: podpora činnosti tělovýchovných zařízení

Název projektu:



1. Identifikační údaje o žadateli:
Název / jméno žadatele:
Organizační forma (forma právní subjektivity):
Adresa:
Obec: ................................................................... PSČ: .......................................………
Ulice .................................................................... č.p./č.o. ..................................………
Telefon/Fax: ………………………………………………………………………….…
E-mail: ……………………………………………………………………………….….
www.: ………………………………………………………………………………..….
IČ: ......................................................DIČ......................................................…...…..….

Číslo, datum a místo registrace u MV………………………………………………...
(občanské sdružení)
Oddíl a vložka o. p. s. v obchodním rejstříku ………………………………………..
(obecně prospěšná společnost)
Datum evidence na MK………………………………….…………………………….
(církevní právnická osoba)
(výpis z obchodního rejstříku / živnostenský list)

Bankovní spojení: ..............................................................................................……….
Číslo účtu: ..........................................................................................................……….

2. Kontaktní osoby
Jméno osoby oprávněné jednat za žadatele (statutární zástupci organizace):
Jméno a příjmení, titul, funkce: …………………………………………………………
Kontaktní adresa: ………………………………………………………………………..
Telefon, email: …………………………………………………………………………..

Realizátor projektu, není-li totožný s žadatelem:
Jméno a příjmení, titul, funkce: …………………………………………………………
Organizace: ……………………………………………………………………………...
Kontaktní adresa: ………………………………………………………………………..
Telefon, e-mail: ………………………………………………………………………….
3. Další informace o žadateli
3.1 Stručný popis činnosti žadatele - popište Vaše dosavadní aktivity: 







3.2 Uveďte příjmy a výdaje vaší organizace za rok 2013: 

Celkem Kč

A. Příjmy celkem

B. Výdaje celkem

Hospodářský výsledek (rozdíl příjmů a výdajů)



3.3 Uveďte, v kterém roce, v jaké výši a na jaký projekt jste obdrželi grant MČ (MHMP) v oblasti kultury, volného času, sportu a tělovýchovy, případně životního prostředí, 
preventivní programy, zdravotnictví apod.:
rok
účel grantu
poskytovatel
částka v Kč













4. Základní údaje o projektu:
4.1. Cíl(e) projektu: Proč?
Na jakou potřebu Váš projekt reaguje? Co chcete změnit? Co bude výsledkem projektu?  






4.2 Cílové skupiny: Pro koho? 
Napište, na koho bude mít váš projekt vliv. U jednotlivých cílových skupin popište míru zapojení v projektu, zda bude jejich role aktivní či pasivní. POZOR!!! Povinným údajem je předpokládaný počet podpořených osob z Prahy 14, a jaké procento z celkového počtu cílové skupiny budou tvořit lidé z Prahy 14. 







4.3. Popis projektu: Co a jak, kdy a jak často? 
Popište, jaké konkrétní aktivity budete vyvíjet, abyste dosáhli cílů projektu. Ke každé aktivitě uveďte časové určení a její četnost (např. jednorázová, pravidelná týdenní aktivita, atp.).







































4.4 Doba realizace projektu:
od                                   do



4.5 Místo realizace projektu


5. Rozpočet projektu

Vyplňte všechny relevantní položky. V případě potřeby přidejte další řádky.

Typ nákladu 
Specifikace
Celkové náklady na projekt 
v Kč

Částka, kterou požadujete
z grantu MČ Praha 14 v Kč
Další zdroje financování  
Osobní náklady



















Materiálové náklady



















Nemateriálové
náklady



















Jiné náklady
(pojistné, správní
poplatky, investice)




















Celkem




 U každé položky uveďte zdroj jejího financování (např. MHMP, jiné MČ, ministerstva, úřady práce, jiné granty či dotace, členské příspěvky, spoluúčast klientů, příjmy z poskytovaných služeb, podíl dalších veřejných zdrojů, atd.). Pokud se na financování položky podílí více zdrojů, rozepište všechny. 

Žadatel prohlašuje a stvrzuje, že:

údaje uvedené v tomto dotazníku jsou úplné a pravdivé
souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely
grantového řízení MC Praha 14 v roce 2014
	je oprávněn použít osobní údaje třetích osob ve smyslu ustanovení zákona č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pokud jsou
uvedeny v žádosti nebo v jejích přílohách
	nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním a dalším veřejným rozpočtům, na daních a na veřejném, zdravotním a sociálním pojištění a není dlužníkem vůči MČ Praha 14


Datum:
                                                                                  ………………………………………
	podpis žadatele, razítko
SEZNAM POVINNÝCH DOKUMENTŮ K PŘEDLOŽENÍ:

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU – vyplněný a podepsaný originál
Doklad o právní subjektivitě žadatele - originál/ověřená kopie ne starší 6 měsíců (u občanských sdružení stanovy a potvrzení z MVČR)
	Doklad o zřízení bankovního účtu - kopie
	Doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele – originál/ověřená kopie

 
Pro přijetí žádosti musí být všechny dokumenty úplně a pravdivě vyplněné!


V případě, že žadatel předkládá více žádostí v rámci grantového řízení MČ Praha 14 pro rok 2014, může dokumenty označené v bodech 2 – 4 přiložit pouze k jedné z předložených žádostí, u dalších pak uvede na zvláštním listu informaci, k jaké žádosti doklady přiložil.



































                                                                                                                                   příloha č. 2
PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ 
Grantové řízení MČ Praha 14 oblast 2 – sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, 
podpora Zdravé městské části – MA21 (Zdravá MČ – MA 21) 
a podpora činnosti tělovýchovných zařízení
pro rok 2014

Základní informace
Městská část Praha 14 podporuje organizace poskytující kulturní, sportovní a volnočasové aktivity a projekty podporující Zdravou MČ – MA 21 pro občany Prahy 14 formou grantu. Grantové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/ 2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Grantové řízení pro rok 2014 bylo vyhlášeno usnesením Rady MČ Praha 14 č. …/RMČ/2013 ze dne 9. 12. 2013. Městská část Praha 14 si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového řízení či jeho zrušení.

Článek I.
Výklad pojmů

Podpora projektů - podpořeny budou projekty, které:

- přináší inovativní pohled na MČ a budují její identitu a vztah obyvatel k místu, kde žijí 
	směřují své aktivity do veřejného prostoru a zvyšují jeho kvalitu. 

pracují se sociálně vyloučenými skupinami a skupinami ohroženými sociálně patologickými jevy 
budují a rozvíjí komunitní život v naší městské části
	podporují činnost občanů směřující k rozvoji místní úrovně života v místě svého bydliště a k sounáležitosti

Podoblast 2A) kultura a umělecká činnost

Témata:
	street art

hudební a divadelní vystoupení a festivaly, performance, výstavy, workshopy, ediční činnost
projekty, které aktivují zejména školní děti a mládež k tvůrčímu pohledu na místo, kde žijí, a budují tak jejich nový vztah
kulturní události a slavnosti spojené se svátky v roce, místní tradice
aktivity, které prohlubují povědomí veřejnosti (nejen Prahy 14) o významných památkách a historii na území Prahy 14
mapování a tvůrčí objevování nových míst s potenciálem stát se významnými body na mapě Prahy 14, realizace aktivit, které na tato místa upozorňují  
aktivity, které uměleckými prostředky upozorňují na zanedbaná místa v MČ nebo je přímo dočasným způsobem transformují, a objevují tak jejich novou kvalitu 
aktivity, které propojují umění a ekologii / umění a krajinu, novým a tvůrčím způsobem se vztahují k přírodě ve městě

Cílové skupiny:
	občané Praha 14

Podoblast 2B) sport, tělovýchova a volnočasové aktivity

Témata:
	provoz a vybavení prostor pro činnost (rozumí se i pronájmy prostor?) 

akce ve volném čase pro děti a mládež (i pravidelné činnosti?)
akce ve volném čase pro seniory a občany se ZP
akce pro neorganizované děti a mládež 
příměstské letní tábory 
workshopy, stáže a vzdělávací akce a programy
reprezentace, soutěže, turnaje a přehlídky 
sportovní akce pro děti, mládež, seniory a občany se ZP

Cílové skupiny:
	ohrožené a znevýhodněné skupiny obyvatel

děti a mládež do 26 let
	občané se zdravotním postižením
	příslušníci menšin

cizinci
	senioři 


Podoblast 2C) podpora Zdravé MČ – MA21

Témata:
	kampaně a osvětové akce s cílem
	prevence zdravotních rizik 

prevence rizikového chování 
podpora zdravého životního stylu
prevence úrazů
podpora ekologických a ekovýchovných aktivit
podpora udržitelného rozvoje
	programy občanské aktivizace zejména dětí a mládeže 
dětské parlamenty (žákovská zastupitelstva)
debatní či diskusní projekty
zapojení znevýhodněných skupin obyvatel do podobných aktivit
akce podporující prezentaci domácích produktů a fair-trade výrobků
propagace alternativní dopravy 
akce podporující zvýšení bezpečnosti dopravy
činnosti zajišťující zapojení občanů

Cílové skupiny:
	ohrožené a znevýhodněné skupiny obyvatel
	občané MČ Praha 14


Podoblast 2D) podpora činnosti tělovýchovných zařízení

Témata:
	projekty, jejichž účelem je zajištění činnosti a provozu tělovýchovných zařízení


Cílové skupiny:
	občané Praha 14

Žadatelem / příjemcem grantu se rozumí fyzická či právnická osoba, jež vyvíjí činnost v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit pro cílové skupiny občanů Prahy 14 nebo vyvíjí činnosti podporující Zdravou MČ – MA 21.

Poskytovatelem se rozumí městská část Praha 14.

Grantem se rozumí finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha 14 na provozování aktivit vyjmenovaných v daných grantových podoblastech a tématech (Granty a grantová témata pro rok 2014 v rámci podoblasti 2a) kultura a umělecká činnost, 2b) sport, tělovýchova a volnočasové aktivity a 2c) podpora Zdravé MČ - MA 21) a to do maximální výše 50 000,-Kč. 
V podoblasti 2d) podpora činnosti tělovýchovných zařízení, kde omezení výše grantu je 200.000,- Kč na jednu žádost). 


Článek II.
Podání žádosti 

	Způsob a termín podání žádosti
Žadatel poskytovatele žádá o grant formou závazně vyplněné žádosti /odkaz/. Žádost odevzdá žadatel 1x v písemné podobě (originál) do podatelny ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073 a 1x v elektronické podobě na e-mail granty@praha14.cz , platné a povinné přílohy přikládá žadatel pouze v písemné podobě k žádosti, v elektronické podobě předkládá pouze vyplněnou žádost a případné přílohy rozšiřující popis projektu a to v maximální velikosti 1.5 MB.

	Žádost je nutné jasně označit: 
Úřad městské části Praha 14, Grant – SKVČ-MA 21, 2014.

Do grantového řízení se zařazují žádosti podané nejpozději 7. 2. 2014., do konce pracovní doby ÚMČ Praha 14 v daný den. V případě dodání žádosti poštou je rozhodující datum poštovního razítka.

	Povinné přílohy žádosti:
Doklad o právní subjektivitě žadatele a předmětu jeho činností (originál nebo ověřená kopie), tj. u:

	podnikatelských subjektů (např. společnost s.r.o., družstva, veřejné obchodní společnosti) - výpis z obchodního rejstříku; 

obecně prospěšných společností - výpis z rejstříku obecně prospěšných společností; 
církevní organizací - výpis z rejstříku Ministerstva kultury ČR;
nadací a nadačních fondů - výpis z rejstříku nadací (rejstříky jsou vedeny příslušným Krajským obchodním soudem);
občanských sdružení - registrované stanovy s vyznačením registrace registrujícím orgánem (Ministerstvo vnitra ČR) včetně potvrzení MV o trvající registraci sdružení, ne starší 6 - ti měsíců
fyzických osob podnikatelů - příslušné oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno (živnostenské oprávnění)
	Doklad o zřízení bankovního účtu (neověřená kopie).
	Doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele (ověřená kopie):

	u podnikatelských subjektů vyplývá z výpisu příslušných rejstříků, 
	u občanských sdružení doložení zápisu z členské schůze, která zvolila příslušný statutární orgán, 

u příspěvkové organizace vyplývá ze zřizovací listiny
jedná-li za žadatele jiná osoba než osoba k tomu oprávněná, doloží své právo jednat za žadatele plnou mocí s ověřením její pravosti. 
	Souhlas se zpracováním osobních údajů (součást žádosti), žadatel stvrzuje formou prohlášení to, že souhlasí se zpracováním osobních údajů žadatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely grantového řízení MČ v roce 2014, a zároveň prohlašuje, že je oprávněn použít osobní údaje třetích osob ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pokud jsou uvedeny v žádosti či jejích přílohách
	Čestné prohlášení o bezdlužnosti (součást formuláře žádosti)


	Informace o grantovém řízení v oblasti 2 poskytují: 

	Ing. Zdenka Rehbergerová, oddělení Strategického plánování a komunikace  Kanceláře starosty, tel. 281 005 278, e-mail: zdenka.rehbergerova@praha14.cz  (pro kulturu a uměleckou činnost)

	Zora Straková, oddělení Strategického plánování a komunikace  Kanceláře starosty, tel.: 281 005 344, e-mail: zora.strakova@praha14.cz (pro sport, tělovýchovu, volný čas, podporu Zdravé MČ – MA 21 a podporu činnosti tělovýchovných zařízení)


	Žádost o grant se žadateli po skončení grantového řízení nevrací. 


	Grant může být přidělen jen žadateli, který řádně vyúčtoval a vyhodnotil granty přidělené v předešlém roce z rozpočtu MČ Praha 14.


Článek III.
Všeobecné podmínky pro poskytování grantu

	Objem finančních prostředků poskytovaných v rámci grantového řízení je limitován celkovým objemem prostředků, který je pro tyto účely v daném roce poskytnut z rozpočtu městské části Praha 14.


Finanční prostředky pro účely grantového řízení budou podle předpokladu vyčleněny v následující výši:
Oblast 2: 
Sportovní, kulturní a volnočasové aktivity podpora Zdravé MČ – MA21	
Celkem	

2A) kultura a umělecká činnost	200 000 Kč

2B) sport, tělovýchova, volný čas a 
2C) podpora Zdravé MČ - místní Agenda 21	600 000 Kč

2D) podpora činnosti tělovýchovných zařízení 	(částka bude upřesněna v návaznosti n výši dotace z HMP)

Konečné přidělení prostředků podléhá schválenému rozpočtu městské části Praha 14.
Na poskytnutí grantu není právní nárok.
Přidělený grant může být využit jen na účely specifikované ve smlouvě.
	Grant lze čerpat na úhradu nákladů vzniklých od prvního dne zahájení poskytování služby do posledního dne jeho ukončení, nejdéle však na úhradu nákladů běžného roku, tj. od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 včetně.
Příjemce grantu nesmí finanční prostředky poskytovat jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byl grant poskytnut.
Grant se poskytuje až do výše 100 % rozpočtových nákladů.
Finanční prostředky jsou účelově vázány na zabezpečení aktivit uvedených v  žádosti a v souladu s grantovými tématy dané podoblasti a jsou vedeny v účetnictví odděleně v souladu se zvláštním právním předpisem) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).
	Z poskytnutých finančních prostředků nelze hradit náklady na pořízení kuponů do mobilních telefonů a na úhradu mezd zaměstnanců, vyjma:
	mzdy terénního/sociálního pracovníka, pracujícího s osobami ohroženými sociálním vyloučením (např. menšiny, děti a mládež, cizinci a migranti), 
odměn správcům (kustodům) veřejně přístupných tělovýchovných zařízení, odměn osobních asistentů seniorů a zdravotně postižených,
	odměn koordinátorů, pracovníků nízkoprahových klubů a podobných zařízení, kteří zajišťují osobně volnočasové aktivity pro děti a mládež, a osob s podobným zařazením. 
	Je-li z rozpočtových prostředků hrazen nákup hmotného či nehmotného majetku, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok, je příjemce povinen vést evidenci tohoto majetku, bez ohledu na výši ocenění položky. 


	Příjemce příspěvku je povinen v rámci publicity projektu uvést na svých internetových stránkách a dalších výstupech informujících o projektu, že projekt je finančně podpořen z rozpočtu městské části Praha 14 s uvedením barevného loga městské části a textem městská část Praha 14. 


	Příspěvkové organizace mohou z poskytnutých finančních prostředků hradit pouze výdaje, jejichž úhrada není poskytována z veřejných prostředků a z prostředků zřizovatele.


Žadatel může v každé podoblasti podat pouze jednu žádost.




Článek IV.
Evidence a způsob poskytnutí grantu

Odbor Kancelář starosty Úřadu městské části Praha 14 žádosti přijme přes podatelnu a zaeviduje. 

	Do grantového řízení budou zařazeny pouze žádosti podané na příslušném formuláři žádosti. 


	Žádost bude vyřazena z grantového řízení, pokud nebudou dodržena Pravidla pro poskytnutí grantů. V případě povinných příloh uvedených v čl. II., odst. 2, může grantová komise rozhodnout o umožnění dodatečného doplnění příloh žádosti nebo o vyřazení žádosti. Žadatel však musí splnit podmínky uvedené v čl. I a v cl. II, odst. 1 těchto pravidel.


	Evidenci žádosti nelze považovat za příslib udělení grantu.


O přidělení grantů rozhoduje Rada městské části Praha 14 případně Zastupitelstvo městské části Praha 14 na základě doporučení grantové komise jmenované Radou městské části Praha 14. 

	Po schválení výsledků grantového řízení Radou či Zastupitelstvem městské části Praha 14 budou žadatelé o grant o výsledcích řízení informováni odborem Kancelář starosty Úřadu městské části Praha 14. Výsledky grantového řízení budou uveřejněny také na úřední desce Úřadu městské části Praha 14 a na internetové stránce www.praha14.cz.


	Proti rozhodnutí o přidělení grantu se nelze odvolat.


	Příjemci grantu jsou vyzváni k uzavření smlouvy o účelovém poskytnutí veřejných finančních prostředků. 


	Přidělené finanční prostředky se poskytují převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce.


	Finanční prostředky budou poukázány na účet příjemce po uzavření smlouvy


Článek V.
Kontrola a vyúčtování grantu

Příjemce grantu odpovídá za hospodárné použití finančních prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty. 

	Příjemce grantu je povinen účtovat čerpání přidělených finančních prostředků odděleně podle jednotlivých aktivit na samostatných analytických účtech nákladů nebo vést poskytnutý grant odděleně v účetní evidenci, popř. vést samostatný peněžní deník pro přidělený grant a vést účetnictví řádně v souladu se zvláštním právním předpisem1).


Poskytnutý grant, případně jeho poměrná část, musí být vrácen/vrácena zpět poskytovateli, v případě:
	nevyužití schváleného a poskytnutého grantu,

nedodržení účelu, podmínek a závazků stanovených poskytovatelem grantu v těchto pravidlech a podmínkách a ve smlouvě,
že údaje, na jejichž základě byl grant poskytnut, byly neúplné nebo nepravdivé,
že grant byl poskytnut v rozporu se zvláštními právními předpisy.

Příjemce grantu je povinen finanční prostředky řádně vyúčtovat k 31. 12. 2014 a na předepsaném formuláři /odkaz/ (dostupný na internetových stránkách www.praha14.cz) jej zaslat na Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 do 31. 1. 2015; nevyčerpané finanční prostředky je příjemce povinen vrátit na účet MČ Praha 14 do 31. 12. 2014.
	V případě porušení odstavce 3 písm. b) až d) je příjemce grantu povinen poskytnuté finanční prostředky vrátit, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy poskytovateli.

	Příjemce grantu je povinen umožnit městské části Praha 14 průběžnou a následnou kontrolu čerpání přidělených finančních prostředků a na požádání umožnit kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se k účtování přidělených finančních prostředků; při kontrole dodržování podmínek čerpání finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 14 se postupuje v souladu zvláštním právním předpisem 2) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změnách některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů). 

	).
	Příjemce grantu je povinen v případě svého zániku, sloučení nebo jiné změny tuto skutečnost písemně sdělit do 14 kalendářních dnů od jejího vzniku odboru řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14.
	Změna účelu čerpání přiděleného grantu je možná pouze v rámci programu a to na základě písemné žádosti podané nejpozději do 30. září 2014.

Článek VI. 
Předpokládaný harmonogram
Vyhlášení grantů
Prosinec 2013
Ukončení příjmu žádostí 
Únor 2014
Posouzení žádostí vč. vyhodnocení
Únor 2014
Projednání žádostí Radou MČ Praha 14 příp. Zastupitelstvem MČ Praha 14
Březen 2014
Zveřejnění výsledků
Duben 2014


příloha č. 3
ZPŮSOB HODNOCENÍ PROJEKTŮ 


GRANTOVÉ ŘÍZENÍ MČ PRAHA 14 VYHLÁŠENÉ PRO ROK 2014, 
OBLAST 2 - SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, PODPORA ZDRAVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI – MA 21

1) Formální posouzení
Provádí pověření pracovníci ÚMČ. Kontrolována je úplnost předložené žádosti (kompletně vyplněná žádost včetně podpisu a data, úplnost požadovaných příloh). Dále se posuzuje, zda žádost odpovídá podmínkám grantového řízení a určeným grantovým tématům. V případě, že žádost těmto podmínkám vyhoví, je postoupena odbornému posouzení.

2) Odborné posouzení žádosti
Provádí grantová komise jmenovaná RMČ podle následujících kritérií. 

A. Zaměření, potenciál a potřebnost projektu 
§	projekt je v souladu s podmínkami grantového řízení vyhlášeného MČ Praha 14, s Komunitním plánem Zdravé MČ či s další dokumentací vzniklou v rámci realizace Zdravé MČ – MA 21
§	projekt prokazatelně zlepší podmínky pro kulturní/volnočasovou/sportovní činnost nebo podpoří realizaci Zdravé MČ – MA 21 na Praze 14
§	projekt vytváří potenciál pro zapojení místních lidí do přípravy a realizace projektu, cílovou skupinou jsou občané Prahy 14
§	žadatel rozvíjí spolupráci s místními partnery (MČ, podnikatelé, NNO atd.)
§	projekt odpovídá místním potřebám a/nebo přináší nové nápady

B. Zpracování žádosti a rozpočet projektu
§	cíle, očekávané výsledky a prostředky k jejich dosažení jsou jasně formulovány, realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem je jasný a podrobný
§	žádost je srozumitelná, přehledná a výstižná
§	rozpočet je přiměřený, hospodárný, zdůvodnitelný a ověřitelný
§	jednotlivé položky mají jednoznačný vztah k příslušným krokům realizačního plánu a administrativní náklady jsou přiměřené k celkovým nákladům
	je zajištěno vícezdrojové financování


C. Osobní hodnocení 
celkový dojem z žádosti, zamýšleného projektu a jeho realizátorů
nápaditost, kvalita, význam a přidaná hodnota projektu

Členové komise jednotlivé projekty prostudují a posoudí podle výše uvedených kritérií. 

3)Projednání a posouzení grantovou komisí
Grantová komise na svém jednání projedná a doporučí projekty pro udělení grantu, celkovou výši přidělených finančních prostředků a v případě krácení finanční podpory navrhne jeho konkrétní účel využití.



příloha č. 4

Závazný vzor finančního vyúčtování projektu

Grant pro oblast 2 - 2014
Číslo smlouvy:

Poskytnutá částka:

Název projektu:

Příjemce:

Statutární zástupce:

Jméno, adresa a telefon osoby zodpovědné za vyúčtování projektu:


Soupis účetních dokladů:
Po-řad. č. 
číslo účetního dokladu
typ účetního dokladu
datum zúčtování
účel výdaje
částka
hrazeno z grantu
hrazeno z jiných zdrojů









































CELKEM 




K vrácení na účet poskytovatele zbývá celkem:

Tyto prostředky byly vráceny dne:

z účtu č.:


SKUTEČNÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU CELKEM


Příjemce tímto potvrzuje, že veškeré prvotní účetní doklady uvedené ve vyúčtování tohoto grantu jsou součástí účetní dokumentace příjemce nebo u projektů osobní asistence účetní dokumentace poskytovatele služby.


V …………………… dne ………………………

Razítko příjemce a podpis osoby zodpovědné za vyúčtování grantu:



Příloha finančního vyúčtování projektu:
1.	Kopie souvisejících účetních dokladů
2.	Kopie peněžního deníku nebo výpis z účetního software
3.	Zpráva o realizaci projektu (na zvláštní list uveďte stručné zhodnocení projektu, tj. počet podpořených osob, výsledky činnosti, okolnosti, které ovlivnily realizaci projektu, zdůvodnění odchylek od původního projektu, dosažení cílů projektu, přínosy projektu pro občany Prahy 14, přehled publicity projektu)
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 712/RMČ/2013

k návrhu na poskytnutí finančního daru člence Žákovského zastupitelstva Prahy 14 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s poskytnutím finančního daru ve výši 400 Kč Marii Silné, člence Žákovského zastupitelstva Prahy 14 k zaplacení účastnického poplatku v Národním parlamentu dětí       a mládeže

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

	uzavřít darovací smlouvu dle bodu I. 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:       Bc. Radek Vondra
Na vědomí:   KS OSPK, OPKČ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 713/RMČ/2013

k návrhu na stanovení výše paušální částky na náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru pro rok 2014 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s výší paušální částky na náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou                    v pracovním nebo jiném obdobném poměru dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

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

předložit na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 materiál ve výše uvedené věci

T: 26. 2. 2014












          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, OPKČ, OŘEŠ
Příloha č. 1
k usnesení Rady městské části Praha 14
č. 713/RMČ/2013 ze dne 9. 12. 2013



Výše paušální částky náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva m.č. Praha  14, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, je stanovena ve  výši 300 Kč/hod.



























Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 714/RMČ/2013

k návrhu na poskytnutí finančního daru členům Zastupitelstva městské části Praha 14 na základě vyhodnocení aktivity při plnění úkolů pro městskou část Praha 14, dle čl. 7 "Zásad pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části                 Praha 14“ (dále jen „Zásad“) 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s poskytnutím finančního daru členům Zastupitelstva městské části Praha 14 na základě vyhodnocení aktivity při plnění úkolů pro městskou část Praha 14, dle čl. 7 "Zásad“ v roce 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

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

předložit tento materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 26. 2. 2014











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


Provede:       Bc. Radek Vondra
Na vědomí:   OPKČ, OŘEŠ
Příloha č. 1
k usnesení Rady městské části Praha 14
č. 714/RMČ/2014 ze dne 9. 12. 2013

Peněžité dary pro členy ZMČ, poskytnuté dle čl. 7 „Zásad pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14“ za rok 2013:


	 MUDr. Janu Kaufmanovi                                   ve výši 7.500 Kč
           Haně Muhrové                                                 ve výši 7.500 Kč
           Vladimíře Petzoldové                                        ve výši 7.500 Kč
           Ing. Jaroslavovi Chládkovi                                 ve výši 7.500 Kč 
 

























Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 715/RMČ/2013

k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k prodloužení užívání dočasných staveb             při ul. Lednická, Praha 14 - Kyje 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	s e  s e z n á m i l a

1.	s dosavadním průběhem jednání KS OÚR se zástupci vlastníků nemovitostí

	2.	s variantami zadání pro územní studii dotčeného území situovaného jižně od ulice Lednická, Praha 14 - Kyje

II.	s o u h l a s í

	s prodloužením užívání dočasných staveb při ul. Lednická o jeden rok, tj. do 31.12.2014

III.	p o ž a d u j e

vzhledem k významu této lokality, aby vlastníci nemovitostí předložili urbanistickou studii pro nezastavěné a devastované území /bývalého zařízení staveniště/ Radě městské části Praha 14 nejpozději do 30. 9. 2014

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

1.	sdělit stanovisko MČ Praha 14 odboru výstavby ÚMČ Praha 14
T: 20. 12. 2013

	sdělit stanovisko MČ Praha 14 vlastníkům nemovitostí v dotčeném území


T: 20. 12. 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, OV
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 716/RMČ/2013

k zahájenému řízení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	t r v á

na připomínkách, které jsou opakovaně uplatňovány v průběhu projednávání ZUR Aktualizace č. 1, tj.  

n e s o u h l a s í 

1. s vymezením koridoru jihovýchodní části Pražského okruhu (PO) mezi Běchovicemi a dálnicí D1 vzhledem k tomu, že tato kapacitní komunikace má přímo sloužit pro propojení systému dálnic a silnic směřujících k hlavnímu městu z ostatního území ČR (D1, D11, R10, D8 i silnice I/12); požaduje řešit severovýchodní část PO mimo zastavěné části hl.m. Prahy s cílem zajistit  územní soudržnost a vytvořit podmínky k dokončení základní sítě kapacitních komunikací umožňující převést na ně díl zátěže intenzivní dopravy z hustě obydlených částí metropole 

2. s ponecháním západní části Vysočanské radiály v koridoru územní rezervy; požaduje urychlit prověřování územního a technického řešení západní části Vysočanské radiály a realizaci chybějícího úsek, aby se odlehčilo dopravě na stávajících komunikacích v Hloubětíně a mohlo docházet i k plynulému napojování transformovaného území Vysočan  

3. 	s umístěním terminálu city - logistiky v oblasti Malešic v těsném sousedství, který by způsobil další dopravní zatížení na komunikacích procházejících zastavěným územím MČ Praha 14; doporučuje rovnoměrné rozmístění terminálů kombinované dopravy a nákladní železniční dopravy po obvodu v hlavním městě  
 
p o ž a d u j e

1.  zakrýt stávající PO (stavba 510) v úseku mezi Dolními Počernicemi – Horními Počernicemi vymezeného na jihu průmětem ul. Nad Rybníkem a na severu                    ul. Národních hrdinů pro scelení Xaverovského háje, prostupnost území a zlepšení životního prostředí v dotčené oblasti

	rozšířit kompaktní město v severní části MČ Praha 14 o prostor mezi Chlumeckou – Kolbenovou a Vysočanskou radiálou (oblasti se shodným krajinným typem) 



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

zajistit předání připomínek MČ Praha 14 k zahájenému řízení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy odboru stavebnímu a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy  




T: 18. 12. 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

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 717/RMČ/2013

k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky na zpracování „Zastavovací studie Staré Kyje“ zadané v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 odst. 6                                       zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách   
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o průběhu veřejné zakázky na zpracování „Zastavovací studie Staré Kyje“ zadané v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 odst. 6  zákona.č. 137/2006 Sb.,            o veřejných zakázkách

II.	r o z h o d l a

v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky od společnosti Architekti Headhand, s.r.o., U Obecního dvora 7, Praha 1,  IČ:28919807

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

1.	zajistit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům

T: 13. 12. 2013

2.	zajistit po uplnutí lhůt stanovených cit. zákonem úkony spojené s vyhotovením              a uzavřením smlouvy o dílo na zpracování „Zastavovací studie Staré Kyje“

T: 31. 12. 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

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 718/RMČ/2013

k návrhu na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013  ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	s c h v a l u j e 

	19. 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 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      

	rozpočet po 19. rozpočtovém opatření k  4. 12. 2013
        	příjmy                                                                                 	 238.288,80  tis. 	Kč
       	výdaje                                                                                 	 320.067,90  tis. 	Kč
        	financování                                                                            	   81.779,10  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

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 719/RMČ/2013

k návrhu na 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013  ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	s c h v a l u j e 

	20. 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 19. rozpočtovém opatření k  4. 12. 2013
        	příjmy                                                                                 	 238.288,80  tis. 	Kč
       	výdaje                                                                                 	 320.067,90  tis. 	Kč
        	financování                                                                            	   81.779,10  tis. Kč 

	rozpočet po 20. rozpočtovém opatření k 9. 12. 2013
        	příjmy                                                                                 	 250.323,20  tis. 	Kč
       	výdaje                                                                                 	 332.102,30  tis. 	Kč
        	financování                                                                                81.779,10  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

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 720/RMČ/2013

k návrhu na schválení nového vydání instrukce QI 61-01-06 V01 R00 - Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn  ředitelům škol zřizovaných městskou částí           Praha 14  ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e 

nové znění instrukce QI 61-01-06 V01 R00 - Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn  ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 14 

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

zajistit zveřejnění nového vydání instrukce QI 61-01-06 V01 R00 v evidenci dokumentů městské částí Praha 14 

T: 20. 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
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 721/RMČ/2013

k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru 27 ks LCD monitorů, 27 ks PC, 2 tiskárny                a 2 scannery Základní škole, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í 

s přijetím věcného daru 27 ks LCD monitorů, 27 ks PC, 2 tiskárny a 2 scannery Základní škole, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918

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

seznámit Mgr. Josefa Knepra, ředitele Základní školy, Praha 9 – Lehovec,              Chvaletická 918 s udělením souhlasu k přijetí věcného daru

T: 16. 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, ZŠ Chvaletická
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 722/RMČ/2013

k podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu zeleň do měst a jejich okolí na realizaci projektu revitalizace zeleně a vytvoření odpočinkové zóny na jižním břehu Kyjského rybníku
 ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	s c h v a l u j e 

1.	podání žádosti o podporu z národního programu „Program zeleň do měst a jejich okolí" v rámci 1. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR na realizaci projektu revitalizace zeleně a vytvoření odpočinkové zóny na jižním břehu Kyjského rybníku

2.	spolufinancování ve výši 20 % nákladů na realizaci projektu revitalizace zeleně a vytvoření odpočinkové zóny na jižním břehu Kyjského rybníku za podmínky,               že celková výše částky na spolufinancování projektu nepřekročí 2ﾠmil2 mil. Kč 

II.	u k l á d á
	Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1.	zajistit podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu zeleň do měst a jejich okolí na realizaci projektu revitalizace zeleně a vytvoření odpočinkové zóny na jižním břehu Kyjského rybníku 
T: 17. 12. 2013

2.	zajistit v rámci rozpočtu na rok 2014 finanční prostředky ve výši 2 mil. Kč na spolufinancování projektu revitalizace zeleně a vytvoření odpočinkové zóny na jižním břehu Kyjského rybníku 
T: 28. 2. 2014





          Bc. Radek Vondra                                                                 Mgr. Aleš Kuda
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14

Provede:       Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí:   OSMI, OŘEŠ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 723/RMČ/2013

k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Dodávka zařízení pro rozšíření kapacity kuchyně MŠ Vybíralova č. p. 968, Praha 9, k. ú. Černý Most“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	s c h v a l u j e

1.	zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Dodávka zařízení pro rozšíření kapacity kuchyně MŠ Vybíralova č. p. 968, Praha 9, k. ú. Černý Most “ dnem 9. 12. 2013 
 
2.	konec lhůty pro podání nabídek dne 17. 12. 2013

II.	j m e n u j e

hodnotící komisi k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce „Dodávka zařízení pro rozšíření kapacity kuchyně MŠ Vybíralova č. p. 968, Praha 9, k. ú. Černý Most “, jejíž členové jsou uvedeni v příloze č. 3 – pouze v tiskové podobě

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

1.	zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce „Dodávka zařízení pro rozšíření kapacity kuchyně MŠ Vybíralova č. p. 968, Praha 9, k. ú. Černý Most“         
T: 9. 12. 2013

2.	seznámit členy hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce „Dodávka zařízení pro rozšíření kapacity kuchyně MŠ Vybíralova č. p. 968, Praha 9, k. ú. Černý Most“ s jejich jmenováním
T: 13. 12. 2013

3.	seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka zařízení pro rozšíření kapacity kuchyně MŠ Vybíralova č. p. 968, Praha 9, k. ú. Černý Most“ 
T: 18. 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, OŘEŠ, členové komise
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 724/RMČ/2013

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0404/2013/OSMI/1050 ze dne 7. 12. 2013 na realizaci projektu „Stavební úpravy budovy č. p. 969, k. ú. Černý Most, pro účely zřízení odloučeného pracoviště MŠ Vybíralova č. p. 968“ 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0404/2013/OSMI/1050 ze dne 7. 12. 2013 na realizaci projektu „Stavební úpravy budovy č. p. 969, k. ú. Černý Most, pro účely zřízení odloučeného pracoviště MŠ Vybíralova č. p. 968“

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

zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0404/2013/OSMI/1050 ze dne 7. 12. 2013 na realizaci projektu „Stavební úpravy budovy č. p. 969, k. ú. Černý Most, pro účely zřízení odloučeného pracoviště MŠ Vybíralova č. p. 968“

T: 9. 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, OŘEŠ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 725/RMČ/2013

k návrhu na uzavření smlouvy č. 12126923 ze dne 15. 11. 2013  o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí  projektu „Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická a MŠ Štolmířská“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

informaci k uzavření smlouvy č. 12126923 ze dne 15. 11. 2013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu „Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická a MŠ Štolmířská“, kde podpora ze SF činí max. 3.694.835,00 Kč a podpora ze SFŽP činí 217.343,00 Kč

II.	s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy č. 12126923 ze dne 15. 11. 2013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu „Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická a MŠ Štolmířská“, kde podpora ze SF činí max. 3.694.835,00 Kč a podpora ze SFŽP činí 217.343,00 Kč

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

zajistit uzavření smlouvy č. 12126923 ze dne 15. 11. 2013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu „Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická a MŠ Štolmířská“, kde podpora ze SF činí max. 3.694.835,00 Kč a podpora ze SFŽP činí 217.343,00 Kč

T: 17. 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, OŘEŠ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 726/RMČ/2013

k návrhu na uzavření smlouvy č. 13155373 ze dne 21. 11. 2013  o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí  projektu „Energetická úspora budovy MŠ Šebelova  a MŠ Zelenečská“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

informaci k uzavření smlouvy č. 13155373 ze dne 21. 11. 2013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu „Energetická úspora budovy MŠ Šebelova a MŠ Zelenečská“, kde podpora ze SF činí max. 3.444.884,00 Kč a podpora ze SFŽP činí 202.640,00 Kč

II.	s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy č. 13155373 ze dne 21. 11. 2013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu „Energetická úspora budovy MŠ Šebelova a MŠ Zelenečská“, kde podpora ze SF činí max. 3.444.884,00 Kč a podpora ze SFŽP činí 202.640,00 Kč

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

zajistit uzavření smlouvy č. 13155373 ze dne 21. 11. 2013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu „Energetická úspora budovy MŠ Šebelova a MŠ Zelenečská“, kde podpora ze SF činí max. 3.444.884,00 Kč a podpora ze SFŽP činí 202.640,00 Kč

T: 17. 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, OŘEŠ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 727/RMČ/2013

k žádosti SVM MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 2846/53, k. ú. Kyje z vlastnictví hl. m. Prahy za pozemky z vlastnictví spol. AQUA a SPOL,                               resp. B.G.M. Holding mimo území MČ Praha 14
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	n e s o u h l a s í

se směnou části pozemku parc. č. 2846/53, k. ú. Kyje z vlastnictví hl. m. Prahy za pozemky z vlastnictví spol. AQUA a SPOL, resp. B.G.M. Holding mimo území MČ Praha 14

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

informovat OVM MHMP o stanovisku MČ Praha 14

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

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 728/RMČ/2013

k opakovanému pronájmu zahrádek v ul. Borská, k. ú. Kyje
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í 

se zveřejněním neadresných záměrů na pronájem části pozemků (zahrádek), parc. č. 1760, díl č. 14 o výměře 350 m2, díl č. 13 o výměře 350 m2, díl č. 12 o výměře 480 m2, díl č. 11 o výměře 480 m2 a díl č. 9 o výměře 350 m2 v ul. Borská,  k. ú. Kyje, za cenu min. 11 Kč/m2/rok

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

zajistit zveřejnění neadresných záměrů na pronájem části pozemků (zahrádek) parc. č. 1760, díl č. 14 o výměře 350 m2, díl č. 13 o výměře 350 m2, díl č. 12 o výměře 480 m2, díl č. 11 o výměře 480 m2 a díl č. 9 o výměře 350 m2 v ul. Borská,  k. ú. Kyje, za cenu min. 11 Kč/m2/rok

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:   OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 12. 2013

č. 729/RMČ/2013

k prodeji pozemku parc. č. 2254/15 v k. ú. Kyje
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	n e s o u h l a s í 

s prodejem pozemku parc. č. 2254/15 v k. ú. Kyje žadateli, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě, z důvodu připravovaného záměru městské části na další rozšíření veřejně přístupného hřiště v parčíku Splavná

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

zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 k prodeji pozemku parc. č. 2254/15 v k. ú. Kyje žadateli dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

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


