Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 160/RMČ/2014

k návrhu na poskytnutí přístřeší v č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 na základě uplynutí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

poskytnutí přístřeší formou bytu v č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 na základě uplynutí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 1135, ul. Ronešova, 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. 1610, ul. Broumarská, Praha 9        

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

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 161/RMČ/2014

k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25 ul. Broumarská, Praha 9 
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25                            ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou od 2. 4. 2014 do 1. 10. 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 podnájemní smlouvě k bytu č. 6, o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25 ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou od 2. 4. 2014 do 1. 10. 2014      

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:   OSVZ, SP Černý Most s. r. o, podnájemce
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 162/RMČ/2014

k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků přilehlých 
k objektu č. p. 907 ulice Metujská, Praha 9
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	r e v o k u j e

	usnesení Rady městské části Praha 14 č. 138/RMČ/2014 ze dne 10. 3. 2014

II.	s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků přilehlých k objektu č. p. 907 ulice Metujská, Praha 9 dle  přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

III.	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., uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků přilehlých k objektu                 č. p. 907 ulice Metujská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě           

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

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 163/RMČ/2014

k návrhu na souhlas se zveřejněním adresného záměru na pronájem prostoru 
v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 
pro neziskovou organizaci Sportovní klub vozíčkářů Praha                                                    
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í 

se zveřejněním adresného záměru na pronájem prostoru o celkové výměře 77 m2               v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 pro neziskovou organizaci Sportovní klub vozíčkářů Praha, se sídlem Ovčárská 471, 108 00 Praha 10, IČ: 43001513, za účelem užívání jako kancelářské prostory se zázemím                      za cenu nájemného ve výši 78 Kč/m2/měsíc na dobu neurčitou 

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 pronájem prostoru                            v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9,                    za účelem užívání jako kancelářské prostory se zázemím, za cenu nájemného ve výši             78 Kč/m2/měsíc  na dobu neurčitou        

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., OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 164/RMČ/2014

k návrhu na souhlas se zveřejněním adresného záměru na pronájem prostoru 
v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 626 ulice Kardašovská, Praha 9 
pro neziskovou organizaci APPN, o.p.s.                                                                                                        
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	r e v o k u j e

	usnesení Rady městské části Praha 14 č. 68/RMČ/2014 ze dne 10. 2. 2014

II.	s o u h l a s í 

se zveřejněním adresného záměru na pronájem prostoru o celkové výměře užitkové 
plochy 427,90 m2 a o celkové výměře venkovní plochy 7 m2 v 1. nadzemním podlaží 
objektu č. p. 626 ulice Kardašovská, Praha 9 pro neziskovou organizaci APPN, o.p.s.,  se sídlem Světova 1051/15, 180 00 Praha 8, IČ: 26611716, za účelem vybudování                a provozování multifunkčního prostoru „Tichoviště“, za cenu nájemného ve výši 
5 Kč/m2/rok na dobu určitou 5 let

III.	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 pronájem prostoru                       v  1. nadzemním podlaží objektu č. p. 626 ul. Kardašovská, Praha 9, za účelem vybudování a provozování multifunkčního prostoru „Tichoviště“, za cenu nájemného ve výši 5 Kč/m2/rok  na dobu určitou 5 let        

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., OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 165/RMČ/2014

k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou prostoru 
v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9                                                                                                  
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	n e s o u h l a s í

s ukončením nájmu dohodou skladového prostoru o výměře 14 m2  v 1. podzemním     podlaží objektu č. p. 994 ulice Kpt. Stránského, 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 neodsouhlasení skončení nájmu dohodou prostoru                    o výměře 14 m2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 994 ul. Kpt. Stránského, 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., OSMI, nájemce
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 166/RMČ/2014

k návrhu  dodatku č. 1 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů             a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14                                                                                                    
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í 

s návrhem dodatku č. 1 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů            a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  
II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat  SMP-14, a. s.  o  souhlasu  s návrhem  dodatku  č.  1 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
          

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
P Ř Í L O H A   č. 1
k usnesení

Rady č. 166/RMČ/2014
 ze dne 24. 3. 2014
     
DODATEK č. 1
k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech Městské části Praha 14 č. j. 1/2012/SMP14


Smluvní strany:

Městská část Praha 14
se sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9
zastoupena: Bc. Radkem VONDROU, starostou	
IČ: 231312
bankovní spojení: PPF banka a.s. Praha 6
č. účtu 9021-9800050998/6000, (dále jen „mandant“),
na straně jedné

a

Správa majetku Praha 14, a.s.
se sídlem Metujská 907, 198 00 Praha 9,
zastoupena: Ing. Mgr. Lucií SVOBODOVOU, předsedou představenstva
		        Janem HRONEM, místopředsedou představenstva	
IČ: 25622684
 bankovní spojení: PPF banka a.s. Praha 6
č.účtu 2006560008/6000, (dále jen „mandatář“),

na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku se dohodly smluvní strany na změně následujícího ustanovení takto:

čl.VI. odst. 2.9. se ruší a nyní zní:
Uzavírat veškeré smlouvy, jejichž účelem je dosažení výměny bytu, a to po přezkoumání podmínek z hlediska účelnosti a po zjištění, že navrhované uspořádání není v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem; mandatář je oprávněn s vyměňujícími nájemci uzavírat nové nájemní smlouvy.  
V Praze dne







za mandanta                                                                       za mandatáře
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 167/RMČ/2014

k návrhu na jmenování nového člena komise kultury a aktivit volného času
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	j m e n u j e

Mgr. Evu Krátkou, členkou komise kultury a aktivit volného času
  
II.	u k l á d á
	Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit seznámení Mgr. Evy Krátké s výše uvedeným rozhodnutím
 
          

















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


Provede:       Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí:   KT PO, tajemník komise kultury a aktivit volného času
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 168/RMČ/2014

k návrhu na odprodej neupotřebitelného telefonního zařízení
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

odprodej neupotřebitelného telefonního zařízení firmě Telemont
  
II.	u k l á d á
	Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit odprodej neupotřebitelného telefonního zařízení
 
          

















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


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

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 169/RMČ/2014

k výši úhrady za technické zajištění provozu místností určené v době voleb pro okrskové volební komise v příspěvkových organizacích zřízených městskou částí Praha 14
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s  výší úhrady za technické zajištění provozu místností určené v době voleb pro okrskové volební komise v příspěvkových organizacích zřízených městskou částí             Praha 14  dle přílohy č. 1 – pouze v tiskové podobě
  
II.	u k l á d á
	Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

odsouhlasené úhrady dle výše uvedeného zapracovávat do příslušných smluv
          

T: průběžně













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


Provede:       Ing. Luděk Lisý
Na vědomí:   OHS, OPKČ, OŘEŠ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 170/RMČ/2014

k návrhu na přijetí darů od sponzorů pro zajištění kampaně                                          "Den Země na Praze 14"
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s přijetím darů na kampaň "Den Země na Praze 14" od obchodních společností:
  
-	Globus ČR, k. s., Hypermarket Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 9 k zajištění občerstvení účastníků

-	IKEA Česká republika, s. r. o., pobočka Černý Most, Skandinávská 1/131, Praha 5 – Zličín formou dárkových předmětů

-	Coca - Cola HBC Česká republika, s. r. o., Českobrodská 1329, Praha 9 k zajištění pitného režimu pro účastníky 

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

uzavřít darovací smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

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

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 171/RMČ/2014

k žádosti o změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy - trasy železniční vlečky pro "zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO Malešice"
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	n e s o u h l a s í

s navrženou změnou územního plánu SÚ hl. m. Prahy (dále jen ÚPn) - trasy železniční vlečky pro "zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO Malešice" z důvodu negativního ovlivnění životního prostředí při předpokládaném zvýšení dovozu odpadů

a tento nesouhlas považuje městská část za zásadní

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

1.	sdělit stanovisko MČ Praha 14 k žádosti o změnu ÚPn – trasy vlečky ZEVO Malešice žadateli obchodní společnosti Pražské služby, a. s. Pod Šancemi 444/1, Praha 9 
T: 31. 3. 2014
 
2.	sdělit stanovisko MČ Praha 14 k žádosti o změnu ÚPn – trasy vlečky ZEVO Malešice odboru stavebnímu a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy
      
T: 31. 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 OÚR
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 172/RMČ/2014

k realizaci projektu OPPK „Realizace e-Governmentu pro Prahu 14 II“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

1.	s předložením projektové žádosti pokračování projektu  „Realizace e-Governmentu pro Prahu  14 II“ s  celkovým  rozpočtem  9.992.988 Kč  v  rámci  vyhlášené             výzvy k předkládání projektových žádostí v  Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost

2.	s poskytnutím 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu MČ Praha 14,  tj. 749.474 Kč

3.	s financováním nezpůsobilých výdajů projektu

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

1.	podat projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost 
 
2.	zajistit předložení návrhu k realizaci projektové žádosti „Realizace e-Governmentu pro Prahu 14 II“  na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 25. 3. 2014    






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


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

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 173/RMČ/2014

k realizaci projektu „Park Pilská“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

1.	s předložením projektové žádosti „Park Pilská“ s  celkovým rozpočtem                31 088 925,52 Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost

2.	s poskytnutím 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu městské části Praha 14, tj. 1 516 994,09 Kč

3.	s financováním nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 10 862 337,71 Kč

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

zajistit předložení návrhu k realizaci projektové žádosti „Park Pilská“ Zastupitelstvu  MČ 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:   OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 174/RMČ/2014

k realizaci projektu  „Regenerace veřejného prostranství ZŠ Vybíralova“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

1.	s předložením projektové žádosti „Regenerace veřejného prostranství                           ZŠ Vybíralova“ s  celkovým rozpočtem  15 943 402 Kč v rámci vyhlášené  13. výzvy k předkládání projektových žádostí v   Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost

2.	s poskytnutím 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu „Regenerace veřejného prostranství ZŠ Vybíralova“ z rozpočtu městské části Praha 14, tj. 1 195 756 Kč

3.	s financováním nezpůsobilých výdajů projektu „Regenerace veřejného prostranství                           ZŠ Vybíralova“ ve výši  145 200 Kč

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

zajistit předložení návrhu k realizaci projektové žádosti „Regenerace veřejného prostranství ZŠ Vybíralova“ Zastupitelstvu  MČ 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:   OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 175/RMČ/2014

k realizaci projektu „Revitalizace vnitrobloků Černý Most - objekt B, objekt C                      a objekt E“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

1.	s předložením projektové žádosti „Revitalizace vnitrobloků Černý Most - objekt B, objekt C a objekt E“ s  celkovým rozpočtem  21 870 481 Kč v rámci vyhlášené               13. výzvy k  předkládání projektových žádostí v  Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost

2.	s poskytnutím 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu „Revitalizace vnitrobloků Černý Most - objekt B, objekt C a objekt E“ z rozpočtu městské části Praha 14,                tj. 1 584 562 Kč

3.	s financováním nezpůsobilých výdajů projektu „Revitalizace vnitrobloků Černý Most - objekt B, objekt C a objekt E“ ve výši  742 998 Kč

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

zajistit předložení návrhu k realizaci projektové žádosti „Revitalizace vnitrobloků Černý Most - objekt B, objekt C a objekt E“ Zastupitelstvu  MČ 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:   OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 176/RMČ/2014

k návrhu na 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014  ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e 

	2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014
       
 	schválený rozpočet                                              
        	příjmy                                                                                 	 241.476,00  tis. 	Kč                                                              
        	výdaje                                                                                 	 303.437,20  tis. 	Kč                                                                   
        	financování                                                                            	61.961,20  tis. 	Kč
 
	rozpočet po 1. rozpočtovém opatření k  3. 3. 2014
        	příjmy                                                                                 	 241.476,00  tis. 	Kč
       	výdaje                                                                                 	 325.260,00  tis. 	Kč
        	financování                                                                            	   83.784,00  tis. Kč 
	    
	rozpočet po 2. rozpočtovém opatření k  17. 3. 2014
        	příjmy                                                                                 	 242.988,30  tis. 	Kč
       	výdaje                                                                                 	 327.423,10  tis. 	Kč
        	financování                                                                                84.434,80  tis. 	Kč

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

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14 

T: 24. 6. 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

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 177/RMČ/2014

k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2013
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s přerušením odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2013 u budov 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 přerušení odpisování DHMO u výše jmenovaných budov pro rok 2013 
      
T: 31. 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

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 178/RMČ/2014

k odpisovým plánům příspěvkových organizací na rok 2014
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2014 dle přílohy č. 1

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

seznámit ředitele příspěvkových organizací se schválenými odpisovými plány                     na rok 2014 
      
T: 11. 4. 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, ZŠ, MŠ, Praha 14 kulturní


Tabulka ročních odpisů na rok 2014

Mateřské školy
roční odpisy v Kč
Korálek, Bobkova 766
11 914,60
Sluníčko, Gen. Janouška 1005
36 692,12
Obláček, Šebelova 874
63 332,00
Vybíralova 968/4
0,00
Chvaletická 917/1
19 949,00
Kostlivého 1218
2 888,92
Paculova 1115/2
4 716,00
Štolmířská 602/4
5 555,00
Vybíralova 967
6 142,00
Zelenečská 500
57 190,00
Celkem MŠ
208 379,64


Základní školy

Hloubětínská 700
299 416,00
Chvaletická 918
112 021,00
Generála Janouška 1006
287 854,00
Vybíralova 964/8
105 067,00
Bří Venclíků 1140
224 819,00
Šimanovská 16
150 610,00
Celkem ZŠ
1 179 787,00


Celkem MŠ + ZŠ
1 388 166,64


Praha 14 kulturní
255 623,79


CELKEM
1 643 790,43













Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 179/RMČ/2014

k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Bruselu
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

zahraniční pracovní cestu vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14  do města Brusel v Belgii v termínu 3. - 4. dubna 2014                    na III. Romský summit, pořádaný Evropskou komisí    






















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

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 180/RMČ/2014

 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem budov č. p. 25 a č. p. 1610 včetně funkčně souvisejících pozemků v k. ú. Kyje při ulici Broumarská
 ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy č. p. 25 a č. p. 1610 včetně funkčně souvisejících pozemků v k. ú. Kyje při ulici Broumarská se společností SP Černý Most, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků 1072/6, PSČ 198 00

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

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem budov č. p. 25 a č. p. 1610 včetně funkčně souvisejících pozemků v k. ú. Kyje při ulici Broumarská 
 
T: 31. 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:   OSMI, OŘEŠ, OSVZ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 181/RMČ/2014

k žádosti o svěření pozemků pod budovou ZŠ Vybíralova a pozemků funkčně spjatých se ZŠ Vybíralova, k. ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
 ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

s podáním žádosti o svěření pozemku parc. č. 232/81 pod budovou ZŠ Vybíralova                     a pozemků parc. č. 232/82, 232/84, 232/85, 232/156 232/185, 232/83 a 232/201 funkčně spjatých se ZŠ Vybíralova, k. ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

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

zajistit předložení návrhu k podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 232/81 pod budovou ZŠ Vybíralova a pozemků parc. č. 232/82, 232/84, 232/85, 232/156 232/185, 232/83 a 232/201 funkčně spjatých se ZŠ Vybíralova, k. ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 k projednání Zastupitelstvem MČ 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:   OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 182/RMČ/2014

k zahájení nového zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce             na služby „Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14“
___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

1.	zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby „Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14“

2.	zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na služby „Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14“, zadávané formou zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení 

II.	j m e n u j e

k veřejné zakázce na služby „Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14“ komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek 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 zahájení nového zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby „Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14“  
 
 T: 1. 4. 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:   OSVZ, OSMI, OPKČ, OŘEŠ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 183/RMČ/2014

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

Rada městské části Praha 14

I.	s c h v a l u j e

1.	zahájení výběrového řízení  k  veřejné zakázce na služby  „Ostraha objektů městské části  Praha 14“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

2.	návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě 

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

II.	j m e n u j e

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

zajistit veškeré právní úkony související se zadávacím řízením k podlimitní  veřejné zakázce na služby „Ostraha objektů městské části Praha 14“  
 
 T: 12. 4. 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:   OHS, OŘEŠ, OPKČ
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 184/RMČ/2014

k návrhu na vyloučení uchazeče a zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce „Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených  městskou částí Praha 14“  zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení  ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14

I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

obsah protokolu z jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k veřejné zakázce „Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených  městskou částí Praha 14“

II.	r o z h o d l a

jako zadavatel veřejné zakázky „Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených  městskou částí Praha 14“:

1.	vyloučit dle § 71, odst. 10, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů z další účasti v zadávacím řízení uchazeče Život bez závislostí, IČ: 60449179, protože uchazeč nevyhověl požadavkům stanovených v § 71 odst. 8 téhož zákona

2.	o zrušení zadávacího řízení k  veřejné zakázce „Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených  městskou částí Praha 14“                dle ustanovení § 84 odst. 1, písm. e)

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 veřejné  zakázce  „Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených  městskou částí Praha 14“  zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení 
T: 31. 3. 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

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 185/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: 31. 5. 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

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 186/RMČ/2014

ke zveřejnění záměru na výpůjčku pozemku parc. č. 2821, katastrální území Kyje
 ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na výpůjčku pozemku parc. č. 2821, katastrální území Kyje               za účelem realizace stavby “Propoj DN 800 do pásma VDJ Kozinec, Praha 9“

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

1.	zajistit zveřejnění záměru na výpůjčku pozemku parc. č. 2821, katastrální území Kyje 
 T: 31. 3. 2014    

2.	zajistit seznámení společnosti D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a. s., se sídlem Sokolovská 16/45A, Praha 8, která zastupuje investora Pražskou vodohospodářskou společnost, a. s., s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

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:   OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 187/RMČ/2014

k pronájmu části pozemku parc. č. 921/179 v k. ú. Hostavice
 ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	n e s o u h l a s í

se zveřejněním adresného záměru na pronájem části pozemku parc. č. 921/179,                        o výměře 20 m2 v k. ú. Hostavice, žadatelce 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

seznámit žadatelku s rozhodnutím Rady MČ Praha 14 ve věci pronájmu části pozemku parc. č. 921/179 v k. ú. Hostavice


T: 10. 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:   OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 188/RMČ/2014

k opakovanému propachtování 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 k propachtování části pozemků (zahrádek), parc. č. 1760, díl č. 13 o výměře 350 m2, díl č. 12 o výměře 480 m2 a díl č. 11 o výměře 480 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 k propachtování části pozemků (zahrádek) parc. č. 1760, díl č. 13 o výměře 350 m2, díl č. 12 o výměře 480 m2 a  díl č. 11 o výměře 480 m2 v ul. Borská,  k. ú. Kyje, za cenu min. 11 Kč/m2/rok 

T: 10. 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:   OSMI
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 189/RMČ/2014

k odpovědi na petici občanů Prahy 9 na nečinnost MČ Praha 14 při správě majetku – ulice Branská, Pýrová a Bodláková v Praze 9, Kyje na Hutích
 ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

odpověď na petici občanů Prahy 9 na nečinnost MČ Praha 14 při správě majetku – ulice Branská, Pýrová a Bodláková v Praze 9, Kyje na Hutích, evidovanou pod číslem               PE-2/2014, podané dne 24. 4. 2014, dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě  

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

1.	zajistit odeslání odpovědi na petici 
T: ihned

2.	zajistit předání znění petice spolu s odpovědí členům zastupitelstva

T: březen 2014











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


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

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 190/RMČ/2014

k odpovědi na podání "Petice na zastavení stavby v ul. Herdovská č. p. 935,                      Praha 9 - Kyje"
 ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

odpověď na podání "Petice na zastavení stavby v ul. Herdovská č. p. 935, Praha 9 - Kyje", podané dne 7. 3. 2014 dle přílohy č. 1 – pouze v tiskové podobě

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

	zajistit zaslání odpovědi na podání osobě oprávněné zastupovat petenty

T: 7. 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:   OV, OPKČ, ODOP
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 191/RMČ/2014

 k uzavření darovací smlouvy se společností Česká spořitelna, a. s.                                       "Seniorpark v ulici Klánovická"
 ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

návrh darovací smlouvy na poskytnutí daru ve výši 25.000 Kč na realizaci Seniorparku při ulici Klánovická na pozemku parc. č. 784/3, k. ú. Hloubětín

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

	zajistit veškeré právní úkony související s uzavřením darovací smlouvy

T: 7. 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:   OPKČ, OŘEŠ, ODOP
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 192/RMČ/2014

k dohodě o ukončení smluvního vztahu a uzavření rámcové smlouvy
„Monitoring kvality ovzduší na území MČ Praha 14“
 ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

1.	dohodu o ukončení smluvního vztahu na službu „Monitoring kvality ovzduší                    na území MČ Praha 14“

2.	rámcovou smlouvu na službu „měření škodlivin v ovzduší a prašného spadu                     na území městské části Praha 14“

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

zajistit veškeré právní úkony související s uzavřením dohody o ukončení smluvního vztahu a rámcové smlouvy na službu „měření škodlivin v ovzduší  a prašného spadu                  na území městské části Praha 14“

T: 31. 3. 2014










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


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

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 193/RMČ/2014

k návrhu  na uzavření smlouvy č. 12109662 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci                  "Projekt izolační zeleně Českobrodská, Praha 14"
 ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	b e r e  n a  v ě d o m í

	rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu izolační zeleň Českobrodská

II.	s c h v a l u j e

smlouvu č. 12109662 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí                    v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Projekt izolační zeleně Českobrodská, Praha 14"

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

zajistit veškeré právní úkony související s uzavřením smlouvy č. 12109662 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Projekt izolační zeleně Českobrodská, Praha 14"

T: 7. 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:   OPKČ, OŘEŠ, ODOP
Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 3. 2014

č. 194/RMČ/2014

k poskytnutí finančního příspěvku z. s. Slovo 21
 ___________________________________________________________________________

Rada městské části Praha 14


I.	s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000 Kč z. s. Slovo 21 na realizaci dílčího programu v rámci Světového romského festivalu KHAMORO 2014 „O minulosti                 a současnosti jinak“, který bude realizován mj. také na území městské části Praha 14

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

zajistit uzavření smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000 Kč                      mezi městskou částí Praha 14 a z. s. Slovo 21 na realizaci  programu „O minulosti                     a současnosti jinak“ v rámci Světového romského festivalu KHAMORO 2014 dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

T: 7. 5. 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, OŘEŠ


