Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 95/RMČ/2014

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská,                Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, 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 schválení  obnovy nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok        

T: 31. 3. 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

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 96/RMČ/2014

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská,                Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, 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 schválení  obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok        

T: 31. 3. 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

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 97/RMČ/2014

k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v domě                č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014, 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 prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0  v domě č. p. 25, Broumarská ul, Praha 9  na dobu určitou od 1. 3. 2014 do 31. 8. 2014        

T: 28. 2. 2014













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


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   OSVZ,SP Černý Most s.r.o., podnájemce  
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 98/RMČ/2014

k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě
 
II.	p o v ě ř u j e
	Bc. Radka Vondru, starostu městské části Praha 14

podáním výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník, to vše dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě
        

T: 30. 4. 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

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 99/RMČ/2014

k návrhu na postoupení pohledávek 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s postoupením pohledávek dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení  –  pouze    v tiskové podobě  
 
II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1.	zajistit   postoupení pohledávek do 100.000 Kč, dle přílohy č. 1  tohoto  usnesení – pouze v tiskové podobě  
T: průběžně

	zajistit předložení ke schválení postoupení pohledávek nad 100.000 Kč, dle přílohy č. 2  tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě, na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 25. 3. 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, OŘEŠ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 100/RMČ/2014

k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 10.345 Kč za užívání bytu č. 2                     v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í 

s  prominutím poplatků z prodlení ve výši 50% z  částky 10.345 Kč 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  prominutím poplatků z prodlení ve výši 50% z  částky 10.345 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě
        

T: 31. 3. 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, žadatelé
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 101/RMČ/2014

k žádosti na prominutí poplatků z prodlení a snížení sazby nájemného za m2
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	n e s c h v a l u j e

1. 	prominutí poplatků z prodlení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové      	podobě 

2.  	snížení sazby nájemného za m2  

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

informovat žadatele o neschválení prominutí poplatků z prodlení a neschválení snížení sazby nájemného za m2 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě        

T: 31. 3. 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

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 102/RMČ/2014

k návrhu na prominutí placení nájemného za užívání prostoru v objektu polikliniky                 č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í 

s prominutím placení nájemného za užívání prostoru o celkové výměře 56 m2                    v 2. nadzemním podlaží  objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9               za  období od 15. 12. 2013 do 28. 2. 2014 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 nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o odsouhlasení prominutí placení nájemného za užívání prostoru v 2. nadzemním podlaží  objektu polikliniky č. p. 902,  ul. Gen. Janouška, Praha 9 za období od 15. 12. 2013 do 28. 2. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 
        
T: 15. 3. 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, nájemce
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 103/RMČ/2014

k návrhu na uplatnění inflace nájemného v bytech s „věcně usměrňovaným“ nájemným pro rok 2014    
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	n e s c h v a l u j e

úpravu nájemného o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12ti měsíců předposledního kalendářního roku zveřejněnou Českým statistickým úřadem ze dne 9. 1. 2014 v bytech s „věcně usměrňovaným“ nájemným, ve kterých lze uplatnit inflaci od 1. 4. 2014

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

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku               Praha 14, a. s. o neschválení návrhu na úpravu nájemného o míru inflace v bytech                s „věcně usměrňovaným“ nájemným, ve kterých lze uplatnit inflaci  od 1. 4. 2014        

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

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 104/RMČ/2014

k souhlasu k trvalému pobytu cizího státního příslušníka v bytě domu č. p. 850,                       ul. Gen. Janouška    
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s trvalým pobytem občanky Moldavské republiky v bytě domu č. p. 850, ul. 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

informovat Správu majetku Praha 14, a. s. o rozhodnutí ve věci trvalého pobytu občanky Moldavské republiky v bytě domu č. p. 850, ul. Gen. Janouška, Praha 9 
        
T: 31. 3. 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

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 105/RMČ/2014

k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající společnost do prostoru sloužícího podnikání v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9    
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s umístěním sídla pro nově zakládající společnost do prostoru o celkové výměře                 42,40 m2  v 2. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902, ul. 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

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o odsouhlasení umístění sídla pro nově zakládající společnost do prostoru v 2. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 
        
T: 15. 3. 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, nájemce
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 106/RMČ/2014

k žádosti na udělení souhlasu s uvedením bytu městské části Praha 14,
Bobkova 739/20, Praha 9 jako sídla fyzické osoby podnikající
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s uvedením bytu městské části Praha 14, Bobkova 739/20, Praha 9 jako místa podnikání fyzické osoby podle 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 nájemce bytu prostřednictvím odboru správy majetku a investic MČ                   Praha 14 o odsouhlasení sídla fyzické osoby podnikající Radou městské části Praha 14
 
        
T: 17. 3. 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

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 107/RMČ/2014

k  žádosti o stavební úpravu ve společné chodbě u bytů č. 2 a č. 3, Rochovská 767,                 Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

stavební úpravu  ve společné chodbě u bytů č. 2 a č. 3, Rochovská 767, Praha 9                  dle přílohy č. 1,  která je nedílnou součástí usnesení

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

informovat obchodní společnost Správa majetku Praha 14, a. s. o schválení stavební úpravy ve společné chodbě u bytů č. 2 a č. 3, Rochovská 767, Praha 9
        
T: 20. 3. 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.
PŘÍLOHA č. 1
k usnesení č. 107/RMČ/2014
ze dne 24.2.2014

Rada městské části Praha 14    s o u h l a s í  s navrženou stavební úpravou spočívající v instalaci dveří ve společné chodbě před byty č. 2 a 3.  Rochovská 767 za předpokladu, že nájemníci podepíší dohodu, kde bude uvedeno, že při ukončení nájemního vztahu odstraní dveře a chodbu před byty č. 2 a č. 3 uvedou do původního stavu.


























Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 108/RMČ/2014

k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 14 k 31. 12. 2013           
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	b e r e  n a  v ě d o m í

výsledky inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 14 k 31. 12. 2013

 





















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


Na vědomí:   KT, OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 109/RMČ/2014

k návrhu výroční zprávy o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb.,                o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha 14 za rok 2013                  
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e 

výroční zprávu o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha 14 za rok 2013 

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

zveřejnit výroční zprávu o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb.,          o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha 14 za rok 2013


T: 1. 3. 2014












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


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

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 110/RMČ/2014

k návrhu na organizační změnu v odboru kanceláře starosty od 1. 3. 2014                  
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e 

1.	organizační změnu v odboru kanceláře starosty od 1. 3. 2014 dle přílohy č. 1 – pouze v tiskové podobě                 

	2.	počet zaměstnanců na rok 2014 ve výši 167
	
II.	u k l á d á
	Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit realizaci tohoto usnesení


T: 1. 3. 2014













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

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 111/RMČ/2014

k  návrhu smlouvy k realizaci farmářských trhů pro rok 2014, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha 14 a spolkem „POD PLATANY“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy k realizaci farmářských trhů pro rok 2014, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha 14 a spolkem „POD PLATANY“ dle přílohy č. 1 – pouze v tiskové podobě

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

zajistit uzavření smlouvy k realizaci farmářských trhů pro rok 2014, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha 14 a spolkem „POD PLATANY“
        
T: 25. 2. 2014













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


Provede:       Bc. Radek Vondra
Na vědomí:   OHS, OPKČ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 112/RMČ/2014

k návrhu nařízení Rady HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze,                                “Pražských stavebních předpisů“   
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s připomínkami městské části Praha 14 k návrhu nařízení Rady HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby                     v hlavním městě Praze – “Pražských stavebních předpisů“ – dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

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

sdělit připomínky městské části  zpracovateli Pražských stavebních předpisů, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 

        
T: 28. 2. 2014










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


Provede:       Bc. Radek Vondra
Na vědomí:   KS OÚR
Příloha č. 1

Návrh nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky 
na stavby v hl. m. Praze (PSP)

návrh připomínek městské části Praha 14
K jednotlivým paragrafům:
§ 2 odst. 2 
písm. a) – budova 
„budovou (se rozumí) nadzemní stavba (…) převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,“
Ustanovení nutno přepracovat vzhledem k celé řadě návazných pravidel formulovaných pro „budovy“. Nebo je potřeba řadu návazných ustanovení překvalifikovat pro „stavby“.
V navržené podobě, by nebyla pravidla pro budovy vymahatelná pro stavby převážně neuzavřené, například tribuny sportovních areálů. Nebyly by pro ně mj. definovány důležité pojmy jako hrubá podlažní plocha nebo podlaží ad., netýkala by se jich výšková regulace, požadavky na schodiště ad.
písm. f) – individuální výstavba
Vypustit celé ustanovení. 
Pojem individuální výstavba RD umožňuje úlevy týkající se výšek místností, zřizování žump, parametrů schodišť a požadavků na zábradlí. 
	Požadavky na světlé výšky místností lze bez dalšího sjednotit na nižších hodnotách a ponechat na stavebnících a uživatelích případnou volbu vyšších stropů. 
	O parametrech schodišť a zábradlí, se jeví jako racionální uvést v předpisu pouze, že „mají být dodrženy v rodinných domech, městských RD a stavbách pro individuální rekreaci“.

Korporátní stavebník je navrženým ustanovením zřetelně diskriminován (zejména staví-li již pro konkrétního vlastníka) a přitom je pro něj snadné ustanovení obejít, což by se v praxi často činilo. Takovým situacím je žádoucí předcházet – přispívají k rozvolňování právního řádu.
	Paradoxní by byla situace individuálních stavebníků, kteří ustanoví obchodní firmu (sdružení, družstvo) k zajištění výstavby infrastruktury. Pokud by s nimi správní orgán nakládal jako s individuálními stavebníky, jevila by se diskriminace korporátního stavebníka obzvláště markantní. 
	Stavbu je možné kdykoliv v průběhu přípravy a realizace prodat nebo koupit, rozlišení technických požadavků podle typu stavebníka by fakticky tuto možnost omezovalo.
Nepřipojovat bytovou výstavbu na žumpy, připustit umístění RD jen pokud jsou možnosti likvidace odpadních vod dle § 37 odst. 2 a 3. 


písm. j) bod 2. – hlavní obytná místnost
Ustanovení zrušit.
Formulace je málo účinná, když uvádí jako definiční znaky (1) podmíněně velikost („zpravidla největší“) a (2) způsob užívání („sloužící ke společnému užívání všech obyvatel bytu“), což je mimo diskusi vnitřní záležitost uživatelů, kteří se mohou o užívání rozhodnout libovolně.
Definice je v dalších ustanoveních užita pouze k odlišení požadavku na minimální světlé výšky (+ 10 cm). Světlou výšku se jeví jako racionální pro obytné místnosti v předpisu sjednotit, viz též komentář k písm. f). 
písm. m) bod 3. – ustupující podlaží
Požadavek „… ustupují alespoň od jedné hrany …“ nahradit požadavkem na ustoupení alespoň ode dvou hran.
Ustupující podlaží by mělo v běžné urbanistické struktuře sehrát roli srovnatelnou s šikmou, nejčastěji sedlovou, střechou. Rozšíření požadavku na dvě hrany podporuje soulad s pravděpodobnou urbanistickou strukturou vhodnou pro umístění stavby (zvláště důležitá je možnost nároží). 
písm. m) bod 4. – podkrovní podlaží
Definovat rozsah přijatelných sklonů střechy (příkladně 30–50°) a stanovit pro průsečnici vnějšího líce průčelí se svrchní rovinou střechy nejvyšší přípustnou výšku nad podlahou 1. podkrovního podlaží (dopor. 1,4 m – vždy vyhoví pro vnitřní světlou výšku nad 1,2 m dle § 44).
§ 16 odst. 2 – zákaz umístění v hl. ul. prostoru
Text „… umístěny na pozemku, jehož součástí je základní uliční prostor“ nahradit: „… umístěny v základním uličním prostoru“.
Nutno předpokládat případy, kdy uliční čára bude sestávat i z úseků nepokrytých pozemkovou hranicí, tím by se pozemky částečně zasahující do zákl. ul. prostoru staly nezastavitelnými v celé své ploše. 
§ 20 písm. a) – prvky před stavební čarou
Předsadit údaj o vzdálenosti na začátek věty (nebo nahradit formulaci „… zateplení budovy do vzdálenosti 0,2 m,“ zněním „… zateplení budovy – vše do vzdálenosti ...“).
Navržená formulace je nejednoznačná.
	Povolenou toleranci stanovit na 0,25 m.

§ 22 – stavba v hladině VII
Požadujeme zahrnout pod požadavek poslední věty § 22 též hladinu VI, případně alespoň s platností, nevyskytují-li se v širším území stavby v hladinách V nebo VI.
odst. 4 – lokální dominanty 
Ustanovení vypustit.
Setrvat na pravidlech podle ostatních ustanovení §§ 21–23. 
§ 24 odst. 1, odst. 3 – odstupy od okolních budov, výjimka
Definovat podrobnější podmínky, za nichž je možné výjimku poskytnout. Zejména nepřipustit možnost poškozování práv sousedů, a to ani snižováním kvality veřejných prostranství, významným snižováním podílu zeleně v zastavěném území a dalších urbanistických hodnot místa. 
– další výjimky
Stejně doplnit pravidla pro § 25 odst. 2 až 4 (viz též konkrétní požadavek), § 29 odst. 2, § 45 odst. 1 až 4.
§ 25 – odstupy staveb a výstavba při hranici pozemku
odst. 2 – odstup od hranice pozemku 
Ponechat odstupovou vzdálenost 3 m podle dosavadního předpisu.
Snížením odstupových vzdáleností na 2,5 m (se zateplením na 2,3 resp. 2,25 m) se znemožní průjezd na pozemek i pro nouzové situace (hasiči). 
odst. 3 – dodatečné zateplení 
Tloušťku zateplení povolit 0,25 m, jako pro § 20 písm. a), z týchž důvodů. 
odst. 4 – stavba na hranici pozemku
Nepřipustit výjimku pro okno na hranici pozemku RD.
§ 28 odst. 6, 7 – svodidla a protihluková opatření
Připustit výjimku pro svodidla a protihlukové stěny. Stanovit podmínky (pod. jako u § 24 odst. 3).
§ 32 odst. 6 – výjimka z min. počtu parkovacích stání 
Výjimku nepřipustit. Jeví-li se jako nezbytná, snížit limit na 8 stání.
§ 33 – doprava v klidu pro RD
Ponechat v platnosti povinnost zřízení druhého nebo dalšího stání na vlastním pozemku RD podle stávajícího předpisu (nemusí se vztahovat na městský RD v řadovém provedení).
§ 44 – výšky a plochy místností
odst. 1 – světlé výšky
Podstatně zjednodušit, nediferencovat dle povahy stavebníka (fyzická osoba x korporace) a nediferencovat podle povahy obytných místností – důvody viz § 2 odst. 2 písm. f) a tamtéž písm. j).
odst. 2 – sv. výšky při změnách staveb
Pro změny staveb je nutné připustit sv. výšky v limitu 2,5 m (lépe 2,3 m) pro všechny typy pobytových a obytných místností, lhostejno ve kterém podlaží jsou situovány. 
Podmínka reálnosti rozsáhlejších rekonstrukčních zásahů do stávajícího domovního fondu realizovaného (pro bydlení) v montovaných technologiích – lze řešit též zjednodušující úpravou odst. 1, jak výše uvedeno. 
Přiřazení úlevy i pobytovým místnostem je nezbytné pro případné změny funkcí. 
osdt. 4 – plocha se světlou výškou pod 1,2 m
Nezapočítávat ani do minimálních ploch obytných místností podle odstavce 3 (shodně s celostátním předpisem).
§ 56 odst. 5 – schodiště
Vypustit slova „v individuální výstavbě“ – viz § 2 odst. 2 písm. f).
§ 72 odst. 1 – rekreační stavby
Zachovat stav podle varianty 2 – zákaz rekreačních staveb s výjimkou zahrádkářských chat.
§ 74 odst. 1 – stavby a zařízení pro reklamu
Podporujeme Variantu 1 – limit 6 m2 pro „komerční“ reklamu. 
Doporučujeme ponechat v platnosti dle dosavadního předpisu, případně zpřesnit, ustanovení o umisťování staveb a zařízení pro reklamu v památkových zónách a rezervacích, v dosahu chráněných památek, na stavbách sloužících kultovním a pohřebním účelům, na pomnících, památnících a pamětních deskách a v nejbližším okolí těchto staveb a objektů.
Příloha č. 2 – Základní počty stání
Položka č. 1 Bydlení
Zachovat navrhování podle bytových jednotek. 
Posílit na stav: 
	1+kk – 3+kk do vel. 64,99 m2 	= 1 ps. / 1 bj. 
	všechny byty od 65,00 m2 výše	= 1,5 ps. / 1 bj.	zaokrouhluje se nahoru

Dimenzování podle HPP považujeme za nereálné – podle konzultace s demografem se postupně prosazuje stav, kdy obsazenost bytu nesouvisí s jeho velikostí. Naproti tomu automobil vlastní každá domácnost, téměř bez výjimky.
Velikost bytů v současnosti realizovaných v rozestavěných a projednávaných záměrech na území městské části se pohybuje v rozmezí 54–58 m2 HPP (!).
Doporučení: pro posouzení velikosti použít plochu již definovanou jiným předpisem. 
(Pravidlem pro zaokrouhlení je řešen RD o 1 bj. od 65 m2 výše.)











Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 113/RMČ/2014

k žádosti  o finanční příspěvek  občanského sdružení BON-HER BEACH          
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

poskytnutí  finančního  příspěvku  ve  výši  10.000 Kč  občanskému sdružení BON-HER BEACH – reprezentačnímu týmu Bonnerová-Hermannová    

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

podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení
 
        
T: 14. 3. 2014















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


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

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 114/RMČ/2014

k informaci o vyúčtování grantů přidělených v  roce 2013          
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2013    

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

předložit informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2013 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
        
T: 25. 3. 2014
















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

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 115/RMČ/2014

k výsledkům  literární a video soutěže pro žáky základních škol MČ Praha 14
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

výsledky literární a video soutěže pro žáky základních škol MČ Praha 14 dle přílohy             č. 1 - pouze v tiskové podobě  

II.	s c h v a l u j e

1.	udělení soutěžních cen dle přílohy č. 2 – pouze v tiskové podobě

2.	udělení knižních poukázek ve jmenné hodnotě 300 Kč účastníkům literární soutěže dle přílohy č. 3 – pouze v tiskové podobě

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

zajistit předání soutěžních cen vč. knižních poukázek
        
T: 14. 3. 2014










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


Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí:   OŘEŠ, KS OSPK, základní školy MČ Praha 14
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 116/RMČ/2014

k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2013/2014 z hlavní činnosti
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s vyplacením odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2013/2014 z hlavní činnosti    

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

seznámit ředitele ZŠ a MŠ s výší poskytnuté odměny za I. pololetí školního roku 2013/2014 z hlavní činnosti
        
T: 7. 3. 2014














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

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 117/RMČ/2014

k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 od 10. 3. 2014
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

pronájem pokoje v ubytovně Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115, 
od 10. 3. 2014, dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě    

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

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku               Praha 14, a. s. o schválení pronájmu pokoje v ubytovně Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 od 10. 3. 2014
  
T: 28. 2. 2014













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


Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí:   OŘEŠ, MŠ Zelenečská, SMP-14, a. s.
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 118/RMČ/2014

k návrhu na zrušení pronájmu jednoho lůžka v ubytovně MŠ Chvaletická 917, 
Praha 9 - Lehovec
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	r u š í

pronájem jednoho lůžka v pokoji /1+ k.k./ v ubytovně MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě    

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

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku              Praha 14, a. s. o zrušení pronájmu jednoho lůžka v ubytovně MŠ Chvaletická 917,
Praha 9 - Lehovec
  
T: 28. 2. 2014













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


Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí:   OŘEŠ, SMP-14, a. s., ZŠ Gen. Janouška, MŠ Chvaletická
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 119/RMČ/2014

k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Helsinek
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

zahraniční pracovní cestu sociálního pracovníka pro práci s cizinci Františka Bradáče, DiS. do města Helsinky ve Finsku v termínu 3. - 5. března 2013 na jednání řídící komise v rámci projektu „Enhancing political participation of migrant youth“ ve kterém je městská část zapojena jako partner
    





















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


Na vědomí:   OSVZ, OŘEŠ, OHS
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 120/RMČ/2014

k návrhu na uzavření dodatku č. 23 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2014
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 23 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2014 mezi městskou částí Praha 14 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

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

zajistit podpis dodatku č. 23  ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2014 mezi městskou částí Praha 14 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 dle přílohy č. 1

T: 28. 2. 2014












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


Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí:   OSVZ, OŘEŠ, ČČK Praha 9
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 121/RMČ/2014

k úpravě vztahů městské části Praha 14 s azylanty zapojenými do Státního integračního programu v roce 2014 a v letech následujících
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

nutnost ukončení stávajících smluv o úhradě čistého nájemného nebo jeho části v rámci státního integračního programu a uzavření nových smluv ve znění požadovaném                MV ČR

II.	s c h v a l u j e

návrh smluv dle příloh č. 1 a č. 2 - pouze v tiskové podobě o úhradě čistého nájemného nebo jeho části v rámci státního integračního programu v roce 2014 a v letech následujících

III.	s o u h l a s í

1.	s ukončením smluv č. 04/OSVZ/2009, 0150/2011/OSVZ-OE/1100, 0271/2011/ OSVZ-OE/1100 o úhradě čistého nájemného nebo jeho části v rámci státního integračního programu

2.	s uzavřením smluv dle příloh č. 1 a č. 2 – pouze v tiskové podobě mezi městskou částí Praha 14, azylanty a pronajímateli v rámci státního integračního programu v roce 2014  a v letech následujících

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

1.	zajistit ukončení smluv č. 04/OSVZ/2009, 0150/2011/OSVZ-OE/1100, 0271/2011/ OSVZ-OE/1100

2.	zajistit uzavření smluv dle příloh č. 1 a č. 2 mezi městskou částí Praha 14, pronajímateli a oprávněnými osobami v rámci státního integračního programu

T: 31. 3. 2014









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

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

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 122/RMČ/2014

k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na aktivity v oblasti plánování sociálních služeb vycházející ze spolupráce správních obvodů městských částí Praha 1 – 22 a hlavního města Prahy v roce 2014 ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na aktivity v oblasti plánování sociálních služeb vycházející ze spolupráce správních obvodů městských částí Praha 1 – 22 a hlavního města Prahy v roce 2014 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

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

zajistit podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na aktivity v oblasti plánování sociálních služeb vycházející ze spolupráce správních obvodů městských částí Praha 1 – 22 a hlavního města Prahy v roce 2014 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě
T: 14. 3. 2014










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


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

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 123/RMČ/2014

k návrhu na zahájení výběrového řízení  k podlimitní veřejné zakázce na služby  „Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených  městskou částí Praha 14“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	s c h v a l u j e

1.	zahájení výběrového řízení  k podlimitní veřejné zakázce na služby  „Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených  městskou částí Praha 14“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení

	2.	návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce dle přílohy č. 3 – pouze v tiskové podobě

	3.	seznam firem, kterým bude odeslána výzva k předmětné veřejné zakázce dle přílohy č. 2 – 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. 1 – pouze v tiskové podobě

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

zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením  k podlimitní veřejné zakázce na služby  „Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených  městskou částí Praha 14“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení
T: 30. 4. 2014












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

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

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 124/RMČ/2014

k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14"
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

protokol z jednání hodnotící komise k vyhodnocení  veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14"

II.	r o z h o d l a

na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Výtahy VOTO Plzeň s.r.o., IČ 626 23 826 k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14" a o uzavření SoD (příloha č. 3 – pouze v tiskové podobě) s tímto uchazečem

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

1.	zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci akce "Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14" s rozhodnutím zadavatele

 T: 7. 3. 2014

	2.	zajistit uzavření SoD k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14"
T: 7. 3. 2014






          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

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 2. 2014

č. 125/RMČ/2014

k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0412/OSMI/2013/1050 akce                                
„Úprava předprostoru Úřadu městské části Praha 14, ulice Bří Venclíků č. p. 1073                   a č. p. 1072, Praha 9, k. ú. Černý Most“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 (příloha č. 1 – pouze v  tiskové podobě) k  SoD                                  č. 0412/OSMI/2013/1050 akce „Úprava předprostoru Úřadu městské části Praha 14, ulice Bří Venclíků č. p. 1073 a č. p. 1072, Praha 9, k. ú Černý Most“
 
II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

uzavřít dodatek č. 1 k SoD č. 0412/OSMI/2013/1050 akce „Úprava předprostoru Úřadu městské části Praha 14, ulice Bří Venclíků č. p. 1073 a č. p. 1072, Praha 9, k. ú. Černý Most“

 T: 7. 3. 2014











          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


