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ZÁPIS

z  12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 21.12.2004 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“  nám. plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
___________________________________________________________________________


Přítomni:      30 – dle prezenční listiny

Omluveni:    Doc.Ing.Roth

Ověřovatelé:  Ing.Hollan, Ing.Mixa

Zapisovatelka:   Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í


Starosta Ing.Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod. 12. 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 11. zasedání Zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny kanceláře starosty.

Požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

Navrženi byli: Ing.Hollan, Ing.Mixa

Hlasování :      

pro:             24
proti:           0
zdržel se:     1              

Ověřovatelé zápisu z  12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.







Návrh programu:

1.	Volba návrhové a volební komise

2.   Informace o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

3.   Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9

4.   Návrh na ukončení činnosti správní rady Fondu oprav

5.  Návrh odměny za rok 2004 pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří jsou            pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

5A.  Návrh na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro          rok 2005

6. Návrh na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněných členů       Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném         obdobném poměru na rok 2005

7.   Návrh na uvolnění finančních prostředků pro pomoc městu Liptovský Mikuláš (SR)

8.  Plnění příjmů a výdajů a plnění finančního plánu městské části Praha 14 za I. – III.       čtvrtletí roku 2004

9.   Návrh na III. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004

10.  Návrh na otevření kontokorentního úvěru na rok 2005 u PPF banky, a. s.

11.  Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005

12.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemků parc.č. 44/2, 45/2 a 45/3 v k.ú.         Kyje

13.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej rodinného domu č.p. 696 na pozemku parc.č.        1841/17 o výměře 141 m2 a pozemku parc.č. 141 m2 vše v k.ú. Hloubětín v ulici        Morušová v Praze 9, mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícími Jiřím a        Radomilou Denglerovými a Ladislavem a Zuzanou Dilongovými 

14.  Návrh na záměr městské části Praha 14 prodat v privatizačním procesu bytový dům č. p.        862, k. ú. Hloubětín na pozemku parc. č. 1240/8 s funkčně spjatými plochami, ul.        Kolbenova, k. ú. Hloubětín

15.  Návrh na prodej pozemku parc. č. 1072/46 a pozemku parc. č. 1072/50 v k. ú. Hloubětín,        Bytovému družstvu 10. bloku, Zelenečská 67 – 69/513 – 515, Praha 14

16.  Návrh k záměru  MČ Praha 14 prodat pozemek parc. č. 111, k. ú. Hostavice
  
17.  Návrh k dodatku č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Gen.         Janouška 1006 a Základní školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918




	 Návrhy, připomínky


	 Interpelace


 20.  Závěr                                                                        

 Hlasování:

pro:          25
proti:        0
zdržel se:  1

Program  12. zasedání zastupitelstva byl schválen.
1. Volba návrhové  a volební komise
   Starosta vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhové  a volební komise.    Tajemníkem návrhové a volební komise navrhl starosta pana Bohumila Sobotku, vedoucího     kanceláře starosty.

   Navrženi byli:  pan Zubec, Ing.Cekota, Ing.Bažilová, paní Hušková

   Hlasování: 

   pro:          27 
   proti:        0  
   zdržel se:  0                

  Členové návrhové a volební komise byli schváleni.

   Starosta požádal členy návrhové a volební komise, aby si přesedli ke stolu k panu Sobotkovi    a zvolili si ze svého středu předsedu. 

  Členové návrhové komise si ze svého středu zvolili předsedu a to Ing.Cekotu.

 2.  Informace o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

      Materiál uvedl starosta Ing.Froněk.V diskusi vystoupil Ing.Hollan s podnětem ohledně       měření hluku. Na ulici Kbelská se toto měření má provádět uprostřed protihlukové stěny         a na ul. Kolbenova v místě, kde má tato již tři jízdní pruhy  tudíž  dochází ke zkresleným       výsledkům měření.  Dále podal návrh na přemístění stacionární hydrometeorologické       stanice z Vysočan do Hloubětína, příp.zřízení nové stanice v blízkosti křižovatky ul.       Poděbradská x Kbelská, nebo křižovatky ul. Kolbenova x Kbelská. Na tento podnět       reagoval starosta Ing.Froněk s vysvětlením, že  místa na kterých je prováděno  měření       hluku, vybírali odborníci a další jednání s nimi může popř. pokračovat. 

      Hlasování : 

      pro:           24
      proti:          0
      zdržel se :  5 

      Návrh usnesení byl schválen.



      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.58/ZMČ/2004

    I.     b e r e  n a  v ě d o m í

                informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

3.  Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9

     Materiál uvedl starosta Ing. Froněk.. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta     Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

    Hlasování: 

    pro:          27
    proti:        0
    zdržel se:  3 

    Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn. č.59/ZMČ/2004

     I.     v o l í 

            přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto             usnesení

     II.   u k l á d á
            Radě městské části Praha 14
     
               informovat předsedu Obvodního soudu pro Prahu 9 o zvolení přísedící

                                                                                                                                T: 15. 1. 2005

4.   Návrh na ukončení činnosti správní rady Fondu oprav

      Materiál uvedl starosta Ing. Froněk. V diskusi vystoupil Ing.Hollan s dotazem kam budou      převedeny  zbylé finanční prostředky z tohoto fondu. Současně navrhl o tuto skutečnost      doplnit návrh usnesení. Na toto reagoval starosta Ing.Froněk –  převod těchto finančních      prostředků bude zahrnut do rozpočtu a bude doplněna důvodová  zpráva tohoto materiálu.

      Hlasování: 
 
      pro:           30
      proti:          0    
      zdržel se :  1

      Návrh usnesení byl schválen.







 Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č.60/ZMČ/2004

I.	s c h v a l u j e

ukončení činnosti správní rady Fondu oprav ke dni 31. 12. 2004

II.     u k l á d á
         Radě městské části Praha 14

	oznámit rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 14 členům správní rady Fondu          oprav   
        T: 31. 12. 2004

 5. Návrh odměny za rok 2004 pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří       jsou  pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m.       Praze

     Materiál uvedl  starosta Ing.Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta      Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

     Hlasování :
      
      pro:          29  
      proti:        0
      zdržel se: 1 

      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.61/ZMČ/2004

      I.    s c h v a l u j e   

             poskytnutí odměny za rok 2004 pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14

             Ing. Václava Hollana,
             Ing. Vladimíra Vojtu, CSc.,
             Ing. Miroslava Vysloužila,

             kteří jsou pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb.,
            o hl. m. Praze ve výši 5 000 Kč 		


     II. u k l á d á
             Radě městské části Praha 14

            zabezpečit výplatu odměny za rok 2004 pro členy Zastupitelstva městské části Praha             14, kteří jsou pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o             hl. m. Praze
     T: prosinec 2004 
 

                          



5A.  Návrh na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14         pro  rok 2005

        Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi vystoupila RNDr. Nováková, CSc.,        s připomínkou ohledně terminologie ( 1 svatební obřad ve všední den).Starosta        odpověděl, že v příštím návrhu bude terminologie upřesněna.

      Hlasování :
      
      pro:          29 
      proti:        0
      zdržel se:  1 

      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.62/ZMČ/2004

    I. schvaluje
    
              odměny oddávajícím členům Zastupitelstva městské části Praha 14 pro rok 2005 dle               přílohy č. 1    

      II.  u k l á d á
            Radě městské části Praha 14

            zajistit vyplácení odměn oddávajícím v roce 2005 dle přílohy č. l, která je nedílnou             součástí tohoto usnesení
      T: ihned 

6. Návrh na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněných členů       Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném         obdobném poměru na rok 2005

     Materiál uvedl starosta Ing.Froněk.V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta      Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
 
    Hlasování: 

    pro:         30          
    proti:        0   
    zdržel se:  0

    Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.63/ZMČ/2004

     I.       s t a n o v u j e   

              pro rok 2005 paušální částku pro náhradu výdělku neuvolněných členů Zastupitelstva 
              městské části Praha 14 na rok 2005, kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném 
             obdobném poměru ve výši 150 Kč/hod




     II.     u k l á d á
              Radě městské části Praha 14

            zabezpečit náhradu výdělku neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha               14,  kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru
					                                                                       T: průběžně


7.  Návrh na uvolnění finančních prostředků pro pomoc městu Liptovský Mikuláš (SR)

    Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi vystoupil Ing.Hollan s návrhem, aby bylo      doplněno znění předloženého usnesení „ z rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2005“. O takto      doplněném znění usnesení dal starosta Ing.Froněk hlasovat:

     Hlasování: 

     pro:          30          
     proti:         0   
     zdržel se:  0 

    Dále v diskusi vystoupila PhDr.Jelenová  s dotazem , zda se jedná o sbírkové konto na     které mají být zaslány tyto finanční prostředky.Starosta Ing.Froněk zjistí, zda bylo zřízeno     samostatné sbírkové konto. 

    Návrh usnesení byl schválen.

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č.64/ZMČ/2004

    I.      s c h v a l u j e
  
           uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005 pro                   pomoc městu Liptovský Mikuláš (SR) ve výši 200.000 Kč 

     II.    u k l á d á 
             Radě městské části Praha 14

             zabezpečit uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 14 na rok             2005 pro pomoc městu Liptovský Mikuláš (SR) ve výši 200.000 Kč

	                                                                                        T: 15. 1. 2005 


8.  Plnění příjmů a výdajů a plnění finančního plánu městské části Praha 14 za I. – III.       čtvrtletí roku 2004 

     Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Rovan. V diskusi vystoupila RNDr. Nováková, CSc.            s několika dotazy: 

    1. dotace v rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti – odpovídal Ing.Lisý , který vysvětlil         obtížnou situaci ohledně zaměstnavatelnosti nepřizpůsobivých občanů a zároveň         připomněl spolupráci s Úřadem  práce a Armádou spásy.

   2. volby do EU – tento dotaz odpovídal starosta Ing.Froněk spolu s tajemníkem Ing.Lisým         –     při finančním vypořádání za rok 2004  bude vznesen požadavek na MHMP

   3. financování LSPP – odpovídal Mgr.Rovan – použity finanční prostředky z účelové         dotace     + Újezd n/L + Horní Počernice, tyto prostředky by měly pokrýt provoz LSPP

   4. finanční prostředky na obnovu kulturních památek – odpovídal Ing.Froněk – beze zbytku         využity ve IV.čtvrtletí roku 2004

   5. financování svozu odpadů  - Mgr.Rovan vysvětlil použití finančních prostředků na         odpady, tyto prostředky byly použity ve IV. čtvrtletí roku 2004

   6. soc. péče a pomoc vybraným etnikům – tyto finanční prostředky jsou použity na úhradu        mzdy terénní koordinátorky pro romskou komunitu.

  7. prevence před drogami – tyto finanční  prostředky budou vyčerpány na projekty do škol,      do konce roku 2004 


        Dále v diskusi vystoupila JUDr.Hášová s dotazem týkajím se finančních prostředků za       používání veřejného prostranství (konkrétně autosalon  Domanský). Na tento dotaz       reagoval    Mgr.Rovan – autosalon Domanský má uzavřenu nájemní smlouvu na       pronájem, ale bude   dále prověřeno používání tohoto pronajatého veřejného prostranství.  
        Následně v diskusi vystoupil Ing.Tůma s podnětem k doplnění – zohlednění skutečných       výnosů a nákladů za dané období v průběhu roku. 
      Poté vystoupila PhDr.Jelenová, která vznesla dotaz ohledně zaměstnávání osob se       zdravotním postižením – na tento dotaz reagoval starosta Ing.Froněk – počet pracovních       míst daných pro zaměstnání osob se zdravotním postižením není v současné době naplněn,       ale městská část odebírá materiály z chráněných dílen. 

      Hlasování : 

      pro:           26      
      proti:         0
      zdržel se :  4

     Tento návrh usnesení  byl  schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.65/ZMČ/2004

     I.  s c h v a l u j e   

         1.  plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za I. - III. čtvrtletí roku 2004
 
             příjmy                                                                                             213.940,58 tis.	Kč                                                                

            výdaje                                                                                             202.844,88 tis.	Kč 
            z toho kapitálové                             6.803,57 tis.	Kč
                       běžné                                196.041,31 tis.	Kč

             přebytek                                                                                           11.095,70 tis.	Kč                                                           		                                                         
        2.  plnění    finančního     plánu    zdaňované   činnosti    městské   části    Praha   14  za 
             I. - III. čtvrtletí  roku  2004  s  hospodářským  výsledkem  ve  výši 22 318 tis. Kč





  9.   Návrh na III. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004

     Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Rovan. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal        starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém usnesení

      Hlasování:

      pro:          29      
      proti :       0 
      zdržel se:  1 

     Tento návrh usnesení byl přijat. 

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.66/ZMČ/2004

     I.  s c h v a l u j e   

         III. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004     

             schválený rozpočet                                                                            217.337.000 	Kč
            financování                                                                                            3.257.000 	Kč 
            výdaje                                                                                                 220.594.000 	Kč    
           
             upravený rozpočet po II. úpravě a změně                                         337.467.400 	Kč
           
            navýšení rozpočtu v celkové výši	                                                     7.523.100 Kč
            z toho: 
                       dotace státní rozpočet                                                                    755.300 	Kč               
                       dotace MHMP                                                                            7.800.000 	Kč                                                    
                       fond rozvoje a rezerv                                                                  1.422.400 	Kč                                               
                       zaměstnanecký fond                                                                       897.800 	Kč  
                       dary                                                                                                  30.000 	Kč                                                                                                                                                                                    
                       odvod výtěžku z provozování loterií                                       -     378.600 	Kč      
                       vráceno do fondu rozvoje a rezerv                                          -  3.003.800 	Kč   

              upravený rozpočet                                                                           332.977.000 	Kč                               
              financování                                                                                         12.013.500	Kč   
              výdaje                                                                                               344.990.500	Kč


10. Návrh na otevření kontokorentního úvěru na rok 2005 u PPF banky, a. s.

      Materiál  uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal       starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

      Hlasování:

      pro:          28
      proti:        0
      zdržel se:  2 

     Tento návrh usnesení byl přijat.
    
      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.67/ZMČ/2004

      I.   s o u h l a s í

           s návrhem   na   otevření   kontokorentního   úvěru   na   rok   2005  u  PPF banky, a. s.
           ve výši  10 000 tis. Kč
           
       II. u k l á d á
            Radě městské části Praha 14

            zajistit uzavření kontokorentního úvěru na rok 2005
								                               T: 31. 12. 2004

11.  Návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005
 
       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Rovan. V diskusi vystoupil Ing.Hollan       
      -  s návrhem, aby byl dán podnět TSK ohledně čerpání prostředků z fondů EU, které by          byly použity na rozšíření Kolbenovy ulice.  
-   s dotazem jak bude vyrovnán schodek v návrhu rozpočtu

Dotazy zodpověděl Mgr.Rovan.
     
     Následně podal Ing.Hollan návrh na doplnění znění usnesení, aby určitá finanční částka      byla použita na výměnu oken za plastová v Zelenečské ulici. V diskusi bylo uvedeno, že       domy nejsou v majetku MČ Praha 14 a výměnu oken nelze financovat z rozpočtu MČ      Praha 14. O takto doplněném návrhu usnesení dal starosta Ing.Froněk hlasovat:

      Hlasování:

      pro:           6      
      proti :        19
      zdržel se :  5                  Tento návrh usnesení nebyl přijat.

        Dále v diskusi vystoupil Ing.Štěpař, který vznesl dotaz  týkající se použití  příjmů      z výherních hracích automatů. Na tento dotaz reagoval zástupce starosty Mgr.Rovan  -      tyto příjmy musí být použity na veřejně prospěšné projekty.
        Dále v diskusi vystoupil starosta Ing.Froněk za klub ODS s návrhem, aby Sdružení na      pomoc dětem s handicapy – Motýlek byla poskytnuta přechodná finanční výpomoc na       úhradu  provozních výdajů. FV tento návrh doporučil a o tomto doplnění usnesení bylo      hlasováno. 

     Hlasování: 

     pro:       27
     proti:      1
     zdržel se: 2

     Poté dal starosta Ing.Froněk hlasovat o  doplněném návrhu původního předloženého      usnesení.

     


      Hlasování:

     
      pro:           27     
      proti :        0
      zdržel se :  3                  

      Tento návrh usnesení byl přijat. 

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č. 68/ZMČ/2004

        I.  s c h v a l u j e   

       1.   návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005

s objemem příjmů                                                                      214.014,0 tis.	Kč                          
s objemem výdajů                                                                      218.605,0 tis.	Kč                        
   běžné výdaje                                                                           216.254,3 tis.	Kč
   kapitálové výdaje                                                                        2.350,7 tis.	Kč 

financování                                                                                    4.591,0 tis.	Kč
      
     2.   limit  objemu  mzdových  prostředků, finančních  prostředků  na  platy 53 249 tis.            Kč a ostatními osobními výdaji ve výši  5 182 tis. Kč

     3.  návrh   finančního   plánu   zdaňované   činnosti  vlastního  hospodaření   na   rok            2005 dle přílohy, která je nedílnou součástí rozpočtu městské části Praha 14  na rok           2005,  včetně  návrhu  objemu  prostředků  na  platy ve výši 1 824  tis. Kč pro 5           zaměstnanců  Úřadu  městské části Praha 14

    4.   přechodnou   finanční  výpomoc  ČČK  ve  výši 300 000 Kč a Sdružení na pomoc           dětem s handicapy – Motýlek ve výši 150 000 Kč na  úhradu  provozních výdajů,            které  budou  městské části Praha 14 vráceny v průběhu roku 2005

      II.  z m o c ň u j e
            Radu městské části Praha 14

          schvalovat rozpočtové     úpravy   u   běžných   a   kapitálových   výdajů                 maximálně do výše  5mil. Kč  a  o  těchto úpravách vždy informovat Zastupitelstvo                městské  části      Praha 14 v  rámci  čtvrtletních  rozborů  hospodaření                předkládaných  Zastupitelstvu  městské  části   Praha 14
                                                                                                                             T: průběžně

  12.   Návrh na uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemků parc.č. 44/2, 45/2 a 45/3           v  k.ú. Kyje

         Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Rovan. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal           starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

         Hlasování:

         pro:             29        
         proti:            0
         zdržel se :    1
       
        Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.69/ZMČ/2004

         I.       s c h v a l u j e

       uzavření kupní smlouvy (příloha č. 2) na odkoupení pozemků parc. č. 44/2 o        výměře 161 m2, parc. č. 45/2 o výměře 122 m2  a parc. č. 45/3 o výměře 8 m2, k. ú.        Kyje mezi paní Hanou Kratochvílovou, bytem Duškova 4/917, Praha 5, PhDr.        PaedDr. Stanislavou Vaškovou, bytem Školní 190, Průhonice, panem Petrem        Vaškem, bytem Lidická 5, Praha 5 a městskou částí Praha 14, za celkovou kupní        cenu ve výši 500 000 Kč

       II.     u k l á d á
                Radě městské části Praha 14

       zajistit uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemků parc. č. 44/2, 45/2 a 45/3                v k. ú. Kyje
        T: 31. 3. 2005

13.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej rodinného domu č.p. 696 na pozemku         parc.č. 1841/17 o výměře 141 m2 a pozemku parc.č. 141 m2 vše v k.ú. Hloubětín         v ulici Morušová v Praze 9, mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a         kupujícími Jiřím a Radomilou Denglerovými a Ladislavem a Zuzanou Dilongovými 

        Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Rovan. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal        starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

        Hlasování:

        pro:            29        
        proti:           0
        zdržel se :   1
       
        Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.70/ZMČ/2004

        I.   s c h v a l u j e

             uzavření kupní smlouvy na prodej rodinného domu č. p. 696 na pozemku parc.                         č. 1841/17 o výměře 141m2 a pozemku parc. č. 141m2  vše v k. ú. Hloubětín v ulici              Morušová v Praze 9, mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícími Jiřím                        a Radomilou Denglerovými a Ladislavem a Zuzanou Dilongovými za dohodnutou              kupní  cenu 2 766 272 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

        II.  u k l á d á 
              Radě městské části Praha 14

             zajistit  uzavření kupní smlouvy na prodej rodinného domu č. p. 696 na pozemku              parc. č. 1841/17 o výměře 141m2 a pozemku parc. č. 141m2  vše v k. ú. Hloubětín              v ulici Morušová v Praze 9, mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícími              Jiřím a Radomilou Denglerovými a Ladislavem a Zuzanou Dilongovými  za              dohodnutou kupní  cenu  2 766 272 Kč 
          T: 15. 1. 2005

    
14.  Návrh na záměr městské části Praha 14 prodat v privatizačním procesu bytový dům        č. p.  862, k. ú. Hloubětín na pozemku parc. č. 1240/8 s funkčně spjatými plochami,       ul. Kolbenova, k. ú. Hloubětín

        Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. V následné diskusi nikdo nevystoupil,         proto dal starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

        Hlasování:

        pro:             30        
        proti:            0
        zdržel se :     0
       
        Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.71/ZMČ/2004

        I.      s c h v a l u j e

               záměr městské části Praha 14 prodat v privatizačním procesu bytový dům č. p. 862                na  pozemku parc. č. 1240/8 s funkčně spjatými plochami, ulice Kolbenova, k. ú.                Hloubětín

        II.    u k l á d á
                Radě městské části Praha 14

               zajistit prostřednictvím obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. prodej                bytového domu č. p. 862, ulice Kolbenova, k. ú. Hloubětín podle platných „Zásad                postupu pro prodej domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy                nemovitostí městské části Praha 14“
        T: 31. 12. 2005

15. Návrh na prodej pozemku parc. č. 1072/46 a pozemku parc. č. 1072/50 v k. ú.        Hloubětín, Bytovému družstvu 10. bloku, Zelenečská 67 – 69/513 – 515, Praha 14

       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Rovan. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal        starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

       Hlasování:

       pro:              29       
       proti:            0
       zdržel se :    1
       
        Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.72/ZMČ/2004






       I.      s c h v a l u j e

              uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemků parc. č. 1072/46 o výměře                      262 m2 a parc. č. 1072/50 o výměře 52 m2, k. ú. Hloubětín, Bytovému družstvu                           10. bloku, Zelenečská 67 – 69/ 513 – 515, Praha 14, za cenu 350 Kč/m2, tj. za               celkovou  kupní cenu ve výši 109 900 Kč


       II.    u k l á d á
               Radě městské části Praha 14

               zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 1072/46 a parc. č.               1072/50, k. ú. Hloubětín
										         T: 31. 3. 2005

16.  Návrh k záměru  MČ Praha 14 prodat pozemek parc. č. 111, k. ú. Hostavice

        Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Rovan. K materiálu nikdo nevystoupil, proto bylo        hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

       Hlasování:

       pro:              30        
       proti:            0
       zdržel se :     0
       
       Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.73/ZMČ/2004
 
        I.      s c h v a l u j e

                záměr prodat pozemek parc. č. 111, k. ú. Hostavice, panu Jiřímu Kadavému, bytem                 Froncova 446, Praha 9

        II.     u k l á d á
                 Radě městské části Praha 14

                 1.  zajistit realizaci prodeje pozemku parc. č. 111, k. ú. Hostavice panu Jiřímu                       Kadavému
T: 31. 3. 2005

                2.  seznámit společnost IRSAI, a. s. s rozhodnutím Zastupitelstva městské části                         Praha 14
        T: 31. 12. 2004

17.  Návrh k dodatku č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9 – Černý Most,         Gen.  Janouška 1006 a Základní školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918

       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Jiroušek. V diskusi nikdo nevystoupil, proto bylo        hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

      
 Hlasování:

       pro:             30       
       proti:            0
       zdržel se :     0
       
        Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.74/ZMČ/2004

       I.	s c h v a l u j e

           dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9 – Černý Most, 
           Gen. Janouška 1006 a Základní školy Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918

       II.	 u k l á d á
            Radě městské části Praha 14

            zajistit podepsání dodatku č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9 – Černý             Most, Gen. Janouška  1006 a Základní školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918

										T: 30. 12. 2004



18.   Návrhy, připomínky, interpelace

         RNDr. Nováková, CSc., - vznesla požadavek, aby  informace vztahující se k nástavbě                                                        OD Hloubětín byly zveřejňovány v Listech Prahy 14 a                                                        dále, aby byl členům zastupitelstva předáván zápis ze                                                       zasedání zastupitelstva na disketách    


        Ing.Hollan – osvětlil kauzu nástavby na  OD Hloubětín. Uvedl, že původní stavební                                 povolení (které pozbylo platnost uplynutím doby) bylo vydáno na základě                                 neúplných a nepřesných podkladů. Povolení změny stavby před jejím                                dokončením bylo vydáno v rozporu se stavebním zákonem. Senát                                městského soudu v Praze dne 25.11.2004 zamítl žalobu firmy SEPO-                               MARKET proti ministerstvu pro místní rozvoj a tím potvrdil jeho                                stanovisko (potvrzující negativní stanovisko odboru výstavby MHMP). Na                                základě odvolání I.Občanského sdružení Hloubětín došlo k novému                                místnímu šetření dne 30.11.2004 za účelem objektivního posouzení místní                                situace. Při tomto řízení pouze jeden účastník řízení (p.Ing. Myšák)                                vyjádřil souhlas s nástavbou a současně politování nad tím, že nebyl                                uskutečněn původní záměr – stavba 40 bytů. Na dotaz, kde by bydlící                                občané parkovali sdělil, že by firmě pronajal pozemek, na kterém je nyní                                 autobazar.Závěrem Ing. Hollan uvedl, že zastíněním bytů v sousedních                                domech klesne jejich cena. V důsledku toho lze oprávněně předpokládat,                                že SBD i majitelé těchto bytů se budou soudní cestou domáhat náhrady                                finanční újmy či škody.Jak rozhodne v dalším řízení odbor výstavby                                MHMP a odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 není dosud známo.


        Jitka Krátká -  hovořila o zkušenostech z projednávání žádostí o grant v grantové                                        komisi kultury a volného času		


        Ing.Štěpař – vznesl požadavek, aby komerční linka k EUROPARKU zastavovala                                  v Kyjích – Jiráskově čtvrti, starosta Ing.Froněk  - proběhlo jednání                                  ohledně zastávky u hřbitova, další jednání budou pokračovat


       JUDr.Hášová – vznesla požadavek, aby l. č. 701 obsloužila lokalitu Jahodnice, starosta                                    Ing.Froněk – je stále urgováno


       František Čuchal – předal starostovi návrh dopravního řešení, které je součástí stavby                                           bytového areálu na Jahodnici a současně vyslovil poděkování  radě                                           městské části Praha 14 za její postoj k územnímu řízení ve věci                                           výstavby obytného souboru na Jahodnici


       Ing.Štěpař, CSc. – podal informace k zápisu ze stavebního řízení, který se týkal                                           „Bydlení nad rybníkem“
                                       -  vznesl požadavek na  Radu  městské části Praha 14, aby se zasadila                                           o jiné rozhodnutí týkající se zamítavého stanoviska PČR na osazení                                           třetího prahu v Rožmberské ulici






20.   Závěr			



Ověřovatelé: 		Ing.Hollan     ………………………………


		            Ing.Mixa        …………………………….

	













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


