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ZÁPIS

z mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo 
dne 21. 4. 2009 
od 17.00 hodin v "Galerii 14" nám. Plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:  26  - dle prezenční listiny

Omluveni: Mgr. Lubomír Bartoš, Rudolf Mikeš, PhDr. Eva Nováková, Radka Novotná Dis, 
                   Miroslav Žák 

Neomluveni: 

Ověřovatelé: František Křížek, Ing. Miroslav Vysloužil

Zapisovatelka: Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Ing. Miroslav Froněk zahájil ve 17.00 hod mimořádné 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.

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

Navrženi byli: František Křížek, Ing. Miroslav Vysloužil


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

Návrh  programu:

1. Volba návrhového a volebního výboru
   
2. Návrh k návrhu na realizaci projektu „Efektivní veřejná správa  – Praha 14“

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:  Miroslav Dvořák, Vojtěch Šebek, Ing. Ilona Picková

Hlasování: 

pro:            25
proti:          0 
zdržel se:    1

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. Tím byl následně zvolen pan Miroslav Dvořák.

2.Návrh k návrhu na realizaci projektu „Efektivní veřejná správa  – Praha 14“
Materiál přednesl tajemník ÚMČ Praha 14 Ing. Luděk Lisý, který zároveň členům zastupitelstva vysvětlil důvod svolání mimořádného zastupitelstva ohledně předloženého materiálu a následně doplnil informaci ohledně uvedené částky v usnesení – částka je uvedena včetně DPH.
  V diskusi poté vystoupil pan Jiří Šebek, který vznesl dotaz k uvedené částce v usnesení. Dále v diskusi vystoupila členka zastupitelstva a předsedkyně FV ZMČ Praha 14 paní Eva Dokonalová, která poukázala na stručnost důvodové zprávy, dále jak se tato částka promítne do rozpočtu městské části Praha 14; dále poukázala na nedostatečné vysvětlení termínu
 „nezpůsobilé výdaje“ a jak se tato částka projeví ve finančním plánu městské části.
   Následně v diskusi vystoupil člen zastupitelstva Ing. Jiří Feřtek, který také poukázal na stručnost důvodové zprávy, chybějící údaje o poměru software a hardware. Také předložil návrh, zda by místo uvedených 7,5 % podílu způsobilých výdajů nemohla být uvedena konkrétní částka.     
    V diskusi poté vystoupila Ing. Ilona Picková s návrhem na rozpis jednotlivých položek ve způsobilých a nezpůsobilých výdajích. 
    Dále v diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan František Křížek, který vyslovil svůj souhlas s připomínkami paní Dokonalové.
    Poté v diskusi vystoupil člen zastupitelstva  Dr. Ing. Otakar Horký, MBA, který vznesl dotaz ohledně stanovení hranice pro financování nezpůsobilých výdajů v projektu.

Tajemník úřadu Ing. Lisý se posléze omluvil za stručnost důvodové zprávy, připomněl schválení materiálu Radou městské části Praha 14 a na závěr vysvětlil, proč musí být uveden procentuální podíl způsobilých výdajů. 
   Následně předal slovo Ing. Mráčkovi – zpracovateli projektové žádosti OPPK.Ing. Mráček vysvětlil členům zastupitelstva poměr zastoupení hardwaru a softwaru a ostatní způsobilé výdaje – např. částky za nákup počítačů, nákup strojů a zařízení, nákup služeb a další. Dále členům zastupitelstva doplnil údaje o investičních způsobilých výdajích, přednesl jednotlivé finanční položky za technologická zařízení, za nákup nehmotného majetku a dalších investičních výdajích. Dále přednesl členům zastupitelstva princip předkládaného projektu  - lepší komunikační služby pro občana, přístupnější webové stránky ohledně potřebných formulářů a další. Tajemník úřadu Ing. Lisý doplnil vysvětlení principu tohoto projektu – vytvoření podmínek pro lepší fungování veřejné správy pro občany městské části Praha 14. 
    Vedoucí OI Ing. Klička posléze doplnil technické záležitosti vzhledem k budoucí modernizaci serveru, navýšení tiskového prostředí v souvislosti s projektem digitalizace. Dále poukázal na zpracovávání digitálních informací, datových schránek a  možnost přístupu pro občana  po celý průběh pracovního týdne či víkendů, bez ohledu na časová omezení a na možnost občanovi městské části Praha 14 nabídnout další služby v oblasti IT, tak aby v co nejnižší míře musel navštěvovat ÚMČ.  





Po ukončení diskuse dal posléze starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování: 

pro:            24
proti:          0 
zdržel se:    2

Závěr:
 
Ověřovatelé: 

 Ing. Miroslav Vysloužil      …………………………….
 
 František Křížek                  …………………………….
	






























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


















































































































