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ZÁPIS

z 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 23. 6. 2009 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“ nám. Plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:    27 - dle prezenční listiny

Omluveni: Lubomír Vůjtěch, Petr Kovanda, Dr. Ing. Otakar Horký, MBA, Jiří Šebek
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé: Ing. Eva Bažilová, Antonín Vacek 

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.

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

Navrženi byli: Ing. Eva Bažilová, Antonín Vacek

Hlasování :

pro:           22 
proti:         0 
zdržel se:  4

Ověřovatelé zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.
Poté starosta Ing. Miroslav Froněk přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva spolu s návrhem na stažení bodu č. 14. 

Návrh  programu:
 
Předání ocenění vítězům ankety „Ámos“  základních škol městské části Praha 14 v roce  2009 u příležitosti ukončení školního roku 2008/2009

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

3.   Návrh na poskytnutí grantových prostředků městské části v oblasti příspěvku na       zajištění služby a podpory základních škol zřízených městskou částí Praha 14 
       
4.   Návrh na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Jahoda       

5.   Návrh -  II. změna rozpočtu 

6.   Návrh – Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2008

7.   Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

8.  Návrh na stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14

9.   Návrh na schválení metodického pokynu k realizaci úplatného převodu objektů 
      čp. 625, 626, 668, 669 v ulici Kardašovská na pozemcích parc.č. 566/27, 566/28,       566/29, 566/31 jiného vlastníka vše v k.ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle       zákona č. 72/1994 Sb.

10. Návrh k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 131.500,-- Kč       k uhrazenému dluhu na nájemném a na prominutí poplatků z prodlení vyčíslených       k 22.4.2009 ve výši 27.602,-- Kč k nezaplacenému nájemnému za užívání bytu v č.p. 769       ulice Rochovská Praha 9

11.  Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 2818/1, k.ú. Kyje        o výměře cca 100 m2 s paní Pavlínou Mráčkovou

 12. Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 2551, k.ú. Kyje 

 13. Návrh k uzavření kupní smlouvy na části pozemků parc.č. 2768/13 a 1753/1 
       v k.ú. Kyje 
       
 14. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 56/1 
       v k.ú. Hloubětín staženo
       
 15. Návrh k žádosti o svěření pozemků parc.č. 232/81 -  pod budovou ZŠ Vybíralova a        parc.č. 232/82 a 232/84 – pozemky funkčně spjaté se ZŠ Vybíralova, k.ú. Černý        Most, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
       
 16. Návrh k záměru MČ Praha 14 získat do svěřené správy nemovitostí podzemní úkryt                Vašátkova 1015-1018 v k.ú. Černý Most

 17. Návrh k odejmutí 2 ks lamp veřejného osvětlení v ulici Kolbenova ze svěřené správy MČ        Praha 14

 18. Návrhy, připomínky, interpelace

 19. Závěr

  Informace:

  Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva městské části praha 14 za rok 2008

  Plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části   Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2009
  

Hlasování: 

pro:            26
proti:          0 
zdržel se:    0

Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byl schválen.

Před volbou členů do návrhového a volebního výboru starosta Ing. Miroslav Froněk spolu se zástupkyní starosty Mgr. Jitkou Žákovou a pracovnicemi OŠ předal ocenění vítězům ankety „Ámos“. 

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:  Mgr. Lubomír Bartoš, Miroslav Dvořák, PaedDr.Vladimíra Kohoutová. 

Hlasování: 

pro:            26
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 PaedDr.Vladimíra Kohoutová.

2.  Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Materiál uvedl starosta Ing. Miroslav Froněk.V diskusi k bodu 26 – projednat požadavky z diskuse se zástupci č.p. 1089, ulice Cíglerova – vystoupili Ing. Januška a paní Ludmila Trnková, kteří členům zastupitelstva přednesli své připomínky k privatizaci bytového domu Cíglerova 1089.  Dále v diskusi vystoupili členové zastupitelstva: pan Miroslav Dvořák, který vznesl dotaz k bodům č. 55 - jednat s TJ Kyje  a  bodu  č. 13 – metodický pokyn pro úplatný převod objektů v ulici Kardašovská.
   Členka zastupitelstva Ing. Ilona Picková vznesla dotaz také k metodickému pokynu a  navázala na vystoupení Ing. Janušky a pí Trnkové. Požádala o předložení soupisu oprav, vyčíslení a úhrad spojených s privatizací bytového domu Cíglerova 1089. 
   Dále v diskusi vystoupili členové zastupitelstva paní Eva Dokonalová a pan František Křížek, kteří vznesli dotaz na Ing. Janušku a pí Trnkovou a následně je upozornili, že    zastupitelstvo po ukončení privatizace bytového domu nemůže  již dále rozhodovat v této věci.
   Na závěr této diskuse starosta Ing. Miroslav Froněk zodpověděl dotazy týkající se metodického pokynu pro úplatný převod objektů; dále podal informaci k bodu č. 55 – vstup dalšího subjektu do jednání, informace bude předložena na příští jednání zastupitelstva. Písemná odpověď bude zpracována na dotaz Ing. Pickové k předložení soupisu oprav a vyčíslení nákladů ohledně privatizace bytového domu Cíglerova 1089.  
  Poté dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:

pro:            26         
proti:          0 
zdržel se:    0        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 28/ZMČ/2009

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

           informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
      
3.  Návrh na poskytnutí grantových prostředků městské části v oblasti příspěvku na      zajištění služby a podpory základních škol zřízených městskou částí Praha 14 
     Materiál uvedl starosta Ing. Miroslav Froněk. V diskusi ohledně termínu předkládání      grantů vystoupila členka zastupitelstva paní Jitka Krátká.Tento dotaz byl následně      zodpovězen Mgr. Beňákem (OSVZ) – jedná se o výzvu průběžnou, takže i o průběhový      grant.

Hlasování:

pro:            26         
proti:          0 
zdržel se:    0        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 29/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e    

	poskytnutí grantů dle přílohy č. 1

4. Návrh na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Jahoda       
    Materiál uvedl starosta Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal     starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:            26         
proti:          0 
zdržel se:    0        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 30/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e    

                poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč občanskému sdružení Jahoda na úhradu          nákladů spojených s provozem klubu Jahoda a nákupem pomůcek pro volnočasové                  a vzdělávací aktivity klientů klubu v roce 2009




5. Návrh -  II. změna rozpočtu 
    Materiál uvedl starosta Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal     starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:            24         
proti:          0 
zdržel se:    2        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 31/ZMČ/2009

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

            4., 5., 6., 7., 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009  

6. Návrh – Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2008
    Materiál uvedl starosta Ing. Miroslav Froněk. V diskusi vystoupil s dotazem ohledně výstavby kašny na Broumarské ulici člen zastupitelstva Ing. Jiří Fořtek - dotaz byl následně zodpovězen starostou Ing. Froňkem – nezaplaceny instalační práce, výstavba bude dokončena v době letních prázdnin. Na závěr diskuse vystoupila členka zastupitelstva paní Eva Dokonalová, která je zároveň předsedkyní Finančního výboru a informovala členy zastupitelstva o tom, že na zářijové zasedání zastupitelstva bude předložena finanční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace KVIZ za rok 2008. Poté dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:            25         
proti:          0 
zdržel se:    1        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 32/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

           závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2008 včetně zprávy o výsledku     přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 za rok 2008 bez výhrad, mimo jiné:                                                                                                    

      	- 	plnění příjmů  a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2008  
        	
	příjmy                                                                              	391 817,65 tis. 	Kč
       	výdaje                                                                              	344 087,80 tis. 	Kč  
        	z toho:
        	kapitálové                                                                           54 238,45 tis. 	Kč
        	běžné                                                                               	289 849,35 tis. 	Kč                                      
        	financování                                                                         47 729,85 tis. 	Kč
   
     	- 	plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2008 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 4.080 tis. Kč  





7. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9
    Materiál uvedl starosta Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal     starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:            25         
proti:          0 
zdržel se:    1        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 33/ZMČ/2009

I.	z v o l i l o    

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

8.  Návrh na stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14
     Materiál uvedl starosta Ing. Miroslav Froněk. V diskusi vystoupila předsedkyně klubu      ODS Mgr. Jitka Žáková, která navrhla za klub ODS Mgr. Daniela Rovana. Následně      v diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan František Křížek, který vznesl dotaz ohledně      finančních prostředků v rozpočtu v rámci obsazení dalšího místa uvolněného člena      zastupitelstva.Tento dotaz byl následně zodpovězen starostou Ing. Miroslavem Froňkem.      Za Finanční výbor se k této věci vyjádřila také jeho předsedkyně paní Eva Dokonalová.      Poté dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:            16         
proti:          2 
zdržel se:    -      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 34/ZMČ/2009

I.	s t a n o v u j e    

                počet uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14 na čtyři ode dne                        1. 8. 2009  

II.	z v o l i l o

           zástupcem starosty městské části Praha 14 Mgr. Daniela Rovana ode dne 1. 8. 2009     

9.   Návrh na schválení metodického pokynu k realizaci úplatného převodu objektů 
      čp. 625, 626, 668, 669 v ulici Kardašovská na pozemcích parc.č. 566/27, 566/28,       566/29, 566/31 jiného vlastníka vše v k.ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle       zákona č. 72/1994 Sb.
       Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil pan Miroslav        Dvořák ohledně upřesnění termínu kalendářní či pracovní dny a dále členka zastupitelstva        Ing. Ilona Picková, která vznesla dotaz k prodeji nebytových prostor. Ředitelka a.s.        SMP -14 Ing. Eva Bažilová následně podala informaci k prodeji bytů i nebytových       prostor, poukázala na znění zákona č. 72/1994 Sb., vyjádřila se k časovému průběhu       celého úplatného převodu objektů a dále poskytla informaci ohledně samostatného řešení       odkupu nebytových prostor, pokud by o ně vlastníci neprojevili zájem. 

Hlasování:

pro:            25         
proti:          0 
zdržel se:    1      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 35/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e    

                metodický pokyn k realizaci úplatného převodu objektů č. p. 625, 626, 668, 669 v ulici          Kardašovská na pozemcích parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/31  jiného vlastníka vše          v k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. dle přílohy                      č. 1 tohoto usnesení  

10. Návrh k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 131.500,-- Kč       k uhrazenému dluhu na nájemném a na prominutí poplatků z prodlení vyčíslených       k 22.4.2009 ve výši 27.602,-- Kč k nezaplacenému nájemnému za užívání bytu v č.p.      769 ulice Rochovská Praha 9
     Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil pan Miroslav
     Dvořák, který poukázal na chybné datum v důvodové zprávě a vyjádřil připomínky      k platební morálce nájemců bytu. Dále v diskusi vystoupil Ing. Jiří Feřtek,  který vznesl      dotaz ke vzniku dluhu a k řešení tohoto problému z hlediska perspektivy do budoucna.      Členka zastupitelstva paní Eva Dokonalová vznesla připomínky k nízké iniciativě      nájemníků řešit problémy  s dlužnou částkou a následně navrhla, aby byla prominuta pouze      polovina částek za dluhy na poplatcích z prodlení. Na závěr této diskuse dotazy a      připomínky zodpověděla Ing. Eva Bažilová, ředitelka a.s. SMP 14 – poplatky z prodlení      z dřívější doby; v současné době vzhledem k žádosti na prominutí není podán návrh na      vyklizení bytu. Na  příští jednání zastupitelstva na návrh Ing. Feřteka budou členové      zastupitelstva informováni o další platební morálce nájemníků.

Hlasování o protinávrhu paní Evy Dokonalové

pro:            5         
proti:          0 
zdržel se:    21      
Tento návrh nebyl přijat   

Hlasování o předloženém návrhu usnesení.

pro:            20         
proti:          0 
zdržel se:    6      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 36/ZMČ/2009




I.	s c h v a l u j e 

               prominutí poplatků z prodlení ve výši 131.500 Kč  k uhrazenému dluhu na nájemném                         a prominutí poplatků z prodlení vyčíslených k  22. 4. 2009 ve výši 27.602 Kč         k nezaplacenému nájemnému za užívání bytu v č. p. 769 ulice Rochovská,  Praha 9 dle         přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  

11.  Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 2818/1, k.ú. Kyje        o výměře cca 100 m2 s paní Pavlínou Mráčkovou
     Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil, proto      dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:            24         
proti:          0 
zdržel se:    2      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 37/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e 

                uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 2818/1, k. ú. Kyje, o výměře          cca 100 m2 za cenu 480 Kč/m2 s paní Pavlínou Mráčkovou, bytem Za Rokytkou 1462,          Praha 9  

 12. Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 2551, k.ú. Kyje 
       Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil,        proto dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:            25         
proti:          0 
zdržel se:    1      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 38/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e 

                uzavření kupní smlouvy (příloha č. 3) na prodej pozemku parc. č. 2551, k. ú. Kyje, mezi          městskou částí Praha 14 a panem Vratislavem Svitákem, bytem Kpt. Stránského 996,          Praha 9, za kupní cenu v celkové výši 1 550 000 Kč  

 13. Návrh k uzavření kupní smlouvy na části pozemků parc.č. 2768/13 a 1753/1 
       v k.ú. Kyje 
       Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil s dotazem        ohledně stanovení kupní ceny člen zastupitelstva Ing. Jiří Feřtek. Dotaz byl zodpovězen        zástupcem starosty panem Bohumilem Sobotkou a Ing. Mezenskou, vedoucí OSMI –        cena byla stanovena dohodou, vzhledem k tomu, že se nejedná o standardní pozemek,        nýbrž o komunikační zeleň mezi chodníkem a domem.

Hlasování:

pro:            26         
proti:          0 
zdržel se:    0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 39/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e 

               prodej částí pozemků parc. č. 1753/1 a 2768/13, k. ú. Kyje o celkové výměře cca 128 m2          společnosti PANAS, s. r. o., se sídlem Jordánská 978, Praha 9 za kupní cenu 800 Kč/m2  

 14. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 56/1 
       v k.ú. Hloubětín 
Materiál stažen z programu jednání.

 15. Návrh k žádosti o svěření pozemků parc.č. 232/81 -  pod budovou ZŠ Vybíralova a        parc.č. 232/82 a 232/84 – pozemky funkčně spjaté se ZŠ Vybíralova, k.ú. Černý        Most, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
       Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil,        proto dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:            26         
proti:          0 
zdržel se:    0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 40/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e 

                nabytí pozemků parc. č. 232/81 - pod budovou ZŠ Vybíralova a parc. č. 232/82 a 232/84          - pozemky funkčně spjaté se ZŠ Vybíralova, k. ú. Černý Most, do svěřené správy          nemovitostí městské části Praha 14   

 16. Návrh k záměru MČ Praha 14 získat do svěřené správy nemovitostí podzemní úkryt        Vašátkova 1015-1018 v k.ú. Černý Most
       Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil,        proto dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:            26         
proti:          0 
zdržel se:    0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 41/ZMČ/2009


I.	s c h v a l u j e 

                záměr městské části Praha 14 získat do svěřené správy nemovitostí podzemní úkryt          Vašátkova 1015 -1018 v k. ú. Černý Most, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy   

 17. Návrh k odejmutí 2 ks lamp veřejného osvětlení v ulici Kolbenova ze svěřené správy         MČ Praha 14
        Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil,         proto dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:            26         
proti:          0 
zdržel se:    0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 42/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e 

                odejmutí 2 ks lamp veřejného osvětlení v ulici Kolbenova ze svěřené správy městské          části Praha 14   

18.   Návrhy, připomínky, interpelace

Miroslav Dvořák - vznesl dotaz k dalšímu postupu ohledně výstavby tramvajových svršků                                   v oblasti Lehovce a křižovatky Poděbradská x Kbelská. Tento dotaz                                   zodpověděl starosta Ing. Miroslav Froněk - stále probíhají jednání, nový                                   styl kolejí, zakrytí podloží apod.
                              -  dále vznesl dotaz k privatizaci bytových domů v ulicích Krylovecká,                                   Slévačská. K tomuto dotazu se taktéž vyjádřil starosta Ing. Miroslav                                   Froněk, který připomněl rozhodnutí tohoto zastupitelstva pozastavit další                                   privatizaci a zároveň vysvětlil, že vzhledem k tomu, že nedošlo k prodeji                                   pozemků Broumarská a s tím spojeného získání finančních prostředků                                   pro městskou část, bylo přistoupeno k privatizaci domů v Kardašovské                                   ulici. Dále vyzval členy zastupitelstva, aby zvážili možnost další                                   privatizace vzhledem ke  zvýšenému zájmu obyvatel některých bytových                                   objektů.                               

Ing. Ilona Picková - vznesla dotaz týkající se další revitalizace Kyjského rybníka – starosta                                     Ing. Miroslav Froněk podal informaci, že prozatím investor neobdržel                                     na 2. etapu finanční prostředky 
                                -  dále vznesla požadavek na údržbu zeleně  vzhledem ke špatné                                     viditelnosti na komunikaci ( pás pod tokem do Kyjského rybníka ).                                     Bude řešeno v rámci kompetence OŽP.

František Křížek - vyjádřil poděkování za údržbu Aloisovského rybníka

PaedDr. Vladimíra Kohoutová - informovala členy zastupitelstva o udělení ceny za údržbu                                                          domu ve Volkově ulici a zároveň vyslovila souhlas pro                                                          umožnění další privatizace bytových domů



Ing. Jiří Feřtek – předložil interpelace: 1) Změna hranic oblasti klidu Klánovice Čihadla
                                                                 2) Rekonstrukce kulturního domu Kyje –                                                                       Šimanovská 47
                                                                 3) Zklidnění Rožmberské ulice
                                                                 4) Úprava směrné části územního plánu 
                                                                      při ul.Lednická
                                                                 5)  Kácení zeleně v zámeckém parku v Hostavicích
Na předložené interpelace budou zpracovány  odpovědi v řádném termínu.

Mgr. Tomáš Tošner  - zástupce obyvatel ulic Krylovecká, Slévačská - předal písemnou                                           žádost o pomoc při řešení požadavků občanů o odprodej bytových                                           jednotek v ulicích Krylovecká, Slévačská. Požadavek byl předán na                                           GS a bude  dále řešen.

Na závěr vystoupili opět Ing. Januška a pí Trnková, kteří budou jednat s Ing. Mezenskou ohledně předání nástavby na bytovém objektu Cíglerova 1089. 

19. Závěr
 
Ověřovatelé: 

 Ing. Eva Bažilová                      …………………………….
 
 Antonín Vacek                           …………………………….
	























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


















































































































