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ZÁPIS

z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 16. 12. 2008 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“ nám. Plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:   29 - dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Jiří Feřtek, Vojtěch Šebek
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé: PaedDr.Vladimíra Kohoutová, Jitka Krátká

Zapisovatelka: Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Ing. Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, na kterém přivítal:
	členy Zastupitelstva

zaměstnance Úřadu městské části Praha 14
	a všechny další přítomné hosty


Starosta konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, dle prezence je přítomna nadpoloviční většina členů, takže zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Dále starosta oznámil členům zastupitelstva, že zápis z 9. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty.

Poté starosta Ing. Miroslav Froněk požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

Navrženi byli: PaedDr. Vladimíra Kohoutová, Jitka Krátká

Hlasování :

pro:          21 
proti:        0 
zdržel se:  3

Ověřovatelé zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.
Poté starosta Ing. Miroslav Froněk přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva. 

Návrh  programu:

1. Volba návrhového a volebního výboru
   
2.  Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14   

3A. Návrh na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 
       pro rok 2009

3B. Návrh na odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli pověřeni        podepisováním doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze za rok 2008

3C. Návrh na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněným členům        Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném        obdobném  poměru na rok 2009

4.  Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2009

5.  Návrh – IV. změna rozpočtu na rok 2008

6.  Návrh na uzavření zástavní smlouvy a na určení zástupce a náhradníka za zástupce      městské části Praha 14 na jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek v 
     čp. Cíglerova 1087-1090 Praha 9

7.  Návrh k prodeji pozemků v k.ú. Kyje  - Broumarská sever + jih

8.  Návrh k uzavření kupních smluv na prodej pozemků parc.č. 1342/2, 1342/3, 1342/4,      1342/5, 1342/6 a 1342/7 v k.ú. Hloubětín 

9. Návrh k odkoupení pozemku parc.č. 2486/2, k.ú. Hloubětín, o výměře 99 m2, 
    na kterém  je umístěna veřejná komunikace 

10A.  Návrh ke svěření pozemků – zeleně u bytových domů a mateřské školy v lokalitě           „Jahodnice“ do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

10B.  Návrh k převodu pozemků parc.č. 888/7, 888/8, 888/9 a 889/3 v k.ú. Hostavice           z vlastnictví hl.m.Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

10C.  Návrh k převzetí pozemků parc.č. 921/48, 921/50, 921/142, 921/180 a 921/340, 
          k.ú. Hostavice, včetně stavby komunikací a zeleně do svěřené správy nemovitostí MČ 
          Praha 14

10D.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 2697/2, k.ú. Hloubětín, o výměře 14 m2 , pod bytovým           domem v ul. Kukelská, Stavebnímu bytovému družstvu Severní město

 11. Návrh k vyjmutí budovy č.p. 1060, k.ú. Černý Most, ul. Gen. Janouška, ze svěřené        správy nemovitostí MČ Praha 14

 12. Návrhy, připomínky, interpelace

 13. Závěr
                                                
Informace o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. – 3. čtvrtletí roku 2008

Informace pro zastupitele – k dopisu Mgr. Kubátové, statutární zástupkyně ČIJG a Ing. Jiřího Machoty, manažera školy ze dne 27. 11. 2008 

Hlasování o navrženém programu zasedání:

pro:           24
proti:         0 
zdržel se:  0

Tento návrh byl přijat.

Program 10. zasedání zastupitelstva byl schválen.

1. Volba návrhového a volebního výboru

Starosta vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhového a volebního výboru. Tajemnicí návrhového a volebního výboru navrhl starosta paní Mgr. Evu Štětinovou, vedoucí Kanceláře starosty.

Navrženi byli:  Ing. Ilona Picková, Miroslav Dvořák, PhDr. Eva Nováková 

Hlasování: 

pro:            24
proti:          0 
zdržel se:    0

Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni.

Starosta požádal členy návrhového a volebního výboru, aby si přesedli ke stolu k paní Mgr.Štětinové a zvolili si ze svého středu předsedu. 

Předsedou návrhového a volebního výboru byl/a zvolen/a paní Ing. Ilona Picková.  

2.  Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
   
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil, proto bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:             26        
proti:           0 
zdržel se:    0        
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 64/ZMČ/2008

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

           informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a informaci o vyřízení     interpelací, námětů a dotazů z 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

3A. Návrh na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 
       pro rok 2009

Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Bohumil Sobotka, který navrhl  úpravu usnesení v ukládací části ohledně uvedeného termínu. Členové zastupitelstva souhlasili. Dále v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta městské části Praha 14 
Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu  usnesení. 

Hlasování:

pro:              24    
proti:            0 
zdržel se:     2   
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 65/ZMČ/2008

I.	s c h v a l u j e   

           výši odměn pro oddávající členy Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 -     pouze v tiskové podobě

3B. Návrh na odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli pověřeni        podepisováním doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze za rok 2008

Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Bohumil Sobotka. Dále v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu  usnesení. 

Hlasování:

pro:              26 
proti:            0 
zdržel se:      0
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 66/ZMČ/2008

I.	s c h v a l u j e   

           poskytnutí odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Ing. Miroslavu     Vysloužilovi, Evě Dokonalové a Miroslavu Dvořákovi dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové     podobě

3C. Návrh na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněným členům        Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo        v jiném  obdobném  poměru na rok 2009

Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu  usnesení.

Hlasování:

pro:             26   
proti:           0 
zdržel se:     0   
      
Návrh usnesení byl schválen.


Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 67/ZMČ/2008

I.	s t a n o v u j e   

           paušální částku na rok 2009 pro náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva     městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném     poměru dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

4.  Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2009

Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupila za FV jeho předsedkyně paní Eva Dokonalová, která podpořila myšlenku prodeje pozemků Broumarská sever + jih vzhledem k budoucím investicím městské části Praha 14. Dále v diskusi vystoupila Ing. Ilona Picková se svými připomínkami ohledně investičních projektů plánovaných na příští rok. Závěrem diskuse starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk doplnil předsedkyni FV s informací, že městská část se snaží získat finanční zdroje i v rámci jiných možností např. žádostí o dotace na projekty apod. 

Hlasování:

pro:                26
proti:              1 
zdržel se:       1
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 68/ZMČ/2008

I.	s c h v a l u j e   

        1.  návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2009
        
	objem příjmů                                                                	263 346,5 tis. 	Kč
       	objem výdajů                                                                	302 326,2 tis. 	Kč 
        	běžné výdaje                                                                	222 456,2 tis. 	Kč 
        	kapitálové výdaje                                                            	  79 870,0 tis. 	Kč
       	financování                                                                      	  38 979,7 tis. 	Kč

	2.	limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši  56.500,0 tis. Kč

	3.	návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2009 dle přílohy č.4

	4.	poskytnutí přechodné finanční výpomoci ČČK ve výši 300 000,0 Kč na úhradu provozních nákladů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2009

	5.	poskytnutí přechodné finanční výpomoci Sdružení na pomoc dětem s handicapy - Motýlek ve výši 200 000,0 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2009

	6.	zmocnění pro Radu městské části Praha 14 k provádění rozpočtových opatření v souvislosti s přijetím dotací na základě rozhodnutí MPSV na výplatu dávek            a příspěvků

	7.	postup při předkládání podkladů pro rozpočtové změny a úpravy a schvalování rozpočtových opatření v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ustanoveními § 89 a § 94 zákona  o hl. m. Praze               č. 131/2000 Sb. dle přílohy č. 3

5.  Návrh – IV. změna rozpočtu na rok 2008

Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil.

Hlasování:

pro:                27                
proti:              0 
zdržel se:       1
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 69/ZMČ/2008

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

           16., 17., 18., 19., 20. a 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008

6.  Návrh na uzavření zástavní smlouvy a na určení zástupce a náhradníka za zástupce      městské části Praha 14 na jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek v 
     čp. Cíglerova 1087-1090 Praha 9

Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk, který navrhl úpravu usnesení ohledně uvedeného čísla přílohy. Členové zastupitelstva souhlasili.V diskusi dále nikdo nevystoupil, proto dal starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.        

Hlasování:

pro:                26
proti:              0 
zdržel se:       1
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.70/ZMČ/2008

I.	s c h v a l u j e   

1.	uzavření  zástavní smlouvy na základě písemné žádosti nájemníka, dle které bude předmětem zástavy konkrétní bytová jednotka v č. p. 1087 – 1090 ulice Cíglerova, Praha 9 za podmínky, že finanční částka poskytnutá peněžním ústavem bude jím převedena přímo na účet městské části Praha 14

	2.	zástupce a náhradníka za zástupce městské části Praha 14 k zastupování městské části Praha 14 na shromáždění společenství vlastníků  jednotek dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení




7.  Návrh k prodeji pozemků v k.ú. Kyje  - Broumarská sever + jih

Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi vystoupil pan Jiří Šebek s připomínkou ohledně znění usnesení varianta B a vznesl návrh na doplnění: ukončit vyhodnocení nabídek odstoupením od záměru prodeje pozemků Broumarská sever + jih.
    Dále v diskusi k tomuto materiálu vystoupila Ing. Ilona Picková, který vyslovila svůj souhlas s návrhem pana Šebka. Upozornila na znění uvedené smlouvy – chybějící sankce a na chybějící vyjádření Rady hl.m.Prahy a chybně zakreslené uvedené pozemky na mapě.. Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka následně odpověděl na vznesené připomínky:  
- smlouva byla předložena v uvedeném materiále pouze jako návrh
- o vyjádření Rady hl.m.Prahy bylo požádáno. Je přislíben předběžný souhlas při realizaci    záměru prodeje
Starosta Ing. Miroslav Froněk následně poskytl upřesňující informace k přiložené mapě a nákresu pozemků.
Dále Ing. Mezenská (OSMI) reagovala na návrh pana Jiřího Šebka s upřesněním, že záměr nebyl vypisován jako prodej pozemků.
Na závěr předložil zástupce starosty pan Bohumil Sobotka návrh na doplnění usnesení v ukládací části – předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh na další privatizaci bytového fondu městské části Praha 14 stávajícím nájemníkům. Členové zastupitelstva souhlasili.

Poté dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předložených variantních návrzích. 

Hlasování:  VARIANTA  A

pro:                4
proti:              7 
zdržel se:       17
      
Návrh usnesení nebyl schválen.

Hlasování:  VARIANTA  B

pro:                19
proti:              0 
zdržel se:       9
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.71/ZMČ/2008

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

           kompletní nabídku Konsorcia FINEP Vysočany, a. s., Praha 1, Václavské nám. 1/846,     PSČ 110 00 a Czech Trading, a. s., Pod Pekárnami 262/15, Praha 9, PSČ 190 00     obdrženou k  záměru Broumarská sever + jih, který byl zveřejněn v termínu                         od 19. 10. do 19. 11. 2007

8.  Návrh k uzavření kupních smluv na prodej pozemků parc.č. 1342/2, 1342/3, 1342/4,      1342/5, 1342/6 a 1342/7 v k.ú. Hloubětín 

Materiál uvedl  starosta městské části Ing. Miroslav Froněk.V diskusi nikdo nevystoupil.

Hlasování:

pro:               28 
proti:              0 
zdržel se:       0
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.72/ZMČ/2008

I.	s c h v a l u j e   

           prodej pozemků parc. č. 1342/2, 1342/3, 1342/4, 1342/5, 1342/6 a 1342/7                    v k. ú. Hloubětín vlastníkům garáží na uvedených pozemcích za kupní cenu 550 Kč/m2

9. Návrh k odkoupení pozemku parc.č. 2486/2, k.ú. Hloubětín, o výměře 99 m2, 
    na kterém  je umístěna veřejná komunikace 

Materiál uvedl starosta městské části Ing. Miroslav Froněk. V diskusi opět nikdo nevystoupil.. 

Hlasování:

pro:                26
proti:              0 
zdržel se:       2
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.73/ZMČ/2008

I.	s c h v a l u j e   

           odkoupení pozemku parc. č. 2486/2, k. ú. Hloubětín, o výměře 99 m2, na kterém je     umístěna veřejná komunikace od pana Josefa Tučka a paní Věry Zelenkové, oba bytem     V Chaloupkách 60, Praha 9 za cenu 838 Kč/m2

10A.  Návrh ke svěření pozemků – zeleně u bytových domů a mateřské školy v lokalitě           „Jahodnice“ do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

Materiál uvedl starosta městské části Ing. Miroslav Froněk. V diskusi opět nikdo nevystoupil.. 

Hlasování:

pro:                27
proti:              0 
zdržel se:       1
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.74/ZMČ/2008




I.	s c h v a l u j e   

           převzetí pozemků parc. č. 2665/28, 2665/29, 2665/31, 2665/35, 2665/36, 2665/38,     2665/90, 2665/104 až 2665/107, 2665/109, 2665/111, 2665/140 až 2665/146, 2665/148     až 2665/161, 2665/163 až 2665/168, 2665/171 až 2665/184, 2665/186, 2665/187,     2665/215 a 2665/369, vše v k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

10B.  Návrh k převodu pozemků parc.č. 888/7, 888/8, 888/9 a 889/3 v k.ú. Hostavice           z vlastnictví hl.m.Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
       
Materiál uvedl starosta městské části Ing. Miroslav Froněk. V diskusi opět nikdo nevystoupil.. 

Hlasování:

pro:                26
proti:              0 
zdržel se:       2
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.75/ZMČ/2008

I.	s c h v a l u j e   

           převod pozemků parc. č. 888/7, 888/8, 888/9 a 889/3 v k. ú. Hostavice z vlastnictví           hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

10C.  Návrh k převzetí pozemků parc.č. 921/48, 921/50, 921/142, 921/180 a 921/340, 
          k.ú. Hostavice, včetně stavby komunikací a zeleně do svěřené správy nemovitostí           MČ  Praha 14

Materiál uvedl starosta městské části Ing. Miroslav Froněk. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Miroslav Dvořák s připomínkami ohledně materiálu: 
- příloha č. 6 – znění darovací smlouvy – následně upřesnil zástupce starosty pan Bohumil Sobotka
- neuvedený pozemek č. 921/340
- budoucí náklady na údržbu pozemků v této lokalitě 
- příloha č. 7 – rozpor mezi uvedenými pozemky v usnesení a v této příloze 
Dále v diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Jiří Šebek s připomínkou ohledně vykoupení pozemků Na Hutích a vykoupením uvedených pozemků v materiálu a vznesl dotaz na další záměr s využitím náměstí Zdeňky Braunerové.
Poté zástupce starosty pan Bohumil Sobotka poskytl doplňující informace – s uvedenou společností ohledně spravování pozemků je uzavřena dohoda.  Společnost dále poskytla finanční prostředky na vybudování dešťové kanalizace této lokalitě. O budoucím využití náměstí bude dále jednáno.Ing. Mezenská (OSMI) dále poskytla doplňující informace k uvedeným pozemkům.  

Hlasování:

pro:                26 
proti:              0 
zdržel se:       2
      
Návrh usnesení byl schválen.


Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.76/ZMČ/2008

I.	s c h v a l u j e   

          převzetí pozemků parc. č. 921/48, 921/50, 921/142, 921/180 a 921/340, k. ú. Hostavice    včetně stavby komunikací a zeleně do svěřené správy nemovitostí městské části Praha   14 od společnosti Uniga-cz, a. s., se sídlem Davídkova 34, Praha 8

10D.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 2697/2, k.ú. Hloubětín, o výměře 14 m2 , pod            bytovým domem v ul. Kukelská, Stavebnímu bytovému družstvu Severní město

Materiál uvedl starosta městské části Ing. Miroslav Froněk. V diskusi  nikdo nevystoupil.. 
        
Hlasování:

pro:                27
proti:              0 
zdržel se:       1
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.77/ZMČ/2008

I.	s c h v a l u j e   

prodej pozemku parc. č. 2697/2, k. ú. Hloubětín, o výměře 14 m2, pod bytovým domem č. p. 927 v ul. Kukelská Stavebnímu bytovému družstvu Severní město za cenu              280,50 Kč/m2

 11. Návrh k vyjmutí budovy č.p. 1060, k.ú. Černý Most, ul. Gen. Janouška, ze svěřené        správy nemovitostí MČ Praha 14

Materiál uvedl starosta městské části Ing. Miroslav Froněk. V diskusi  nikdo nevystoupil.. 

Hlasování:

 pro:                27                
 proti:              0 
 zdržel se:       1
      
Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č.78/ZMČ/2008

I.    s c h v a l u j e   

         vyjmutí budovy č. p. 1060, k. ú. Černý Most, ul. Generála Janouška, ze svěřené správy   nemovitostí městské části Praha 14




12. Návrhy, připomínky, interpelace

Ing. Januška – zástupce obyvatel ul. Cíglerova – ve svém příspěvku shrnul privatizační proces prodeje bytů v Cíglerově ulici, doporučil prodej dalších bytů a vyjádřil se k pravidlům privatizačního procesu.

Mgr. Trnková-zástupce obyvatel ul. Cíglerova – vznesla dotaz na starostu Ing. Miroslava Froňka ohledně chybějících odpovědí na jednotlivé body uvedené v petici. Starosta Ing. Miroslav Froněk přislíbil další jednání po Novém roce. Dále Mgr. Trnková vznesla připomínky ke kolaudaci nebytových prostor a k vyjádření v požární zprávě ve které chybí kolaudace požárního zabezpečení v celém objektu, nikoliv pouze v nástavbách. Dále poukázala na hlučnost instalovaných výtahů a na smlouvu o výstavbě. Starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk přislíbil písemné vyjádření k této problematice. 

Miroslav Dvořák – vznesl dotaz ohledně realizace železniční zastávky na Rajské zahradě  a                                   na rekonstrukci podloží na Poděbradské ulici. 
Ing. Miroslav Froněk  následně oba dotazy zodpověděl:
- v rozpočtu hl.m.Prahy jsou finanční prostředky na projektovou dokumentaci; realizace    projektu by měla začít v roce 2010; stále je jednáno s ČD o spolufinancování a    bezbariérovém přístupu.
- tramvajové těleso na Poděbradské ulici by mělo být zrekonstruováno v roce 2009, kdy má    DP v plánu opravu se zaměřením na snížení hlučnosti.Ohledně povrchu podloží jsou stále    vedena jednání. 

Ing. Ilona Picková – vznesla dotaz týkající se informací o vypracování dopravní studie                                        v okolí ZŠ Šimanovská. Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka                                        následně poskytl informace o jednáních vedených s Magistrátem                                        hl.m.Prahy  a o stále probíhajících jednáních ohledně navrhovaných                                        úprav.  


13. Závěr
 
Ověřovatelé: 

 PaedDr. Vladimíra Kohoutová                        ………………………………

Jitka Krátká                                                       ………………………………

	










………………………………………		…………………………………………
            Ing.Miroslav Froněk				                Bohumil Sobotka
       starosta městské části Praha 14                            zástupce starosty městské části Praha 14


















































































































