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ZÁPIS

z  13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 17.3.2005 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“  nám. plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
___________________________________________________________________________


Přítomni:      26 – dle prezenční listiny

Omluveni:    Doc.Ing.Roth, Ing.Tůma, pí Matoušková, Ing.Vysloužil

Neomluveni:  JUDr.Hášová

Ověřovatelé:  Ing.Hollan, Vladimíra Petzoldová  

Zapisovatelka:   Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í


Starosta Ing.Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod. 13. 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 12. 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, Vladimíra Petzoldová

Hlasování :      

pro:           22    
proti:          0
zdržel se:   2                  

Ověřovatelé zápisu z  13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.

Před schválením navrženého programu starosta Ing.Froněk doplnil program zasedání zastupitelstva o bod č. 4A – Zpráva o činnosti za rok 2004 a plán práce na rok 2005 Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14.  





Návrh programu:

1.	Volba návrhové a volební komise

2.   Informace o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

3.  Návrh na IV. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004

4.  Zpráva o činnosti  Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2004

4A. Zpráva o činnosti za rok 2004 a plán práce na rok 2005 Kontrolního výboru         Zastupitelstva městské části Praha 14.  

5. Návrh na stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva      městské části Praha 14

6.  Návrh k formální opravě usnesení ZMČ Praha 14 č. 35/ZMČ/2004 na základě požadavku      Magistrátu hl.m. Prahy	

7.  Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2004

8.  Návrh k přidělení grantových prostředků městské části Praha 14 v roce 2005

9. Návrh k záměru odprodat bytový dům čp. 905 v ulici Slévačská Praha 9 na pozemku        parc.č. 2681 o výměře 1342 m2 a pozemku parc.č. 2681 o výměře 1342 m2 vše v k.ú.        Hloubětín v souladu se „Zásadami postupu pro prodej domů ve vlastnictví hl.m. Prahy,        svěřených do správy nemovitostí  městské  části Praha 14“  schválenými  usnesením        č. 33/ZMČ/2004 ze dne 29.6.2004

10.  Návrh k záměru městské části Praha 14 na poskytnutí bytového domu  čp. 1087 –1090,         Cíglerova ul., k.ú. Černý Most, k vybudování střešní nástavby  a na jeho případnou         následnou privatizaci 

11. Návrh k podání žádosti Magistrátu hl.m.Prahy o svěření pozemku parc.č. 2574/9, k.ú.        Kyje  do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

12. Návrh kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 708/20, 708/21, 708/22, 708/23 a 708/24       o celkové výměře 720 m2  v k.ú. Hloubětín

13.  Návrh k záměru MČ Praha 14 prodat pozemek parc. č. 73/3 a část pozemku parc. č. 73/1               v k. ú. Černý Most společnosti SPARTA ČERNÝ MOST, s.r.o., se sídlem        Cukrovarská 34, Praha 9, zastoupené jednatelem Ing. Janem Plánočkou

14.  Návrh k prodeji pozemku parc č. 551/3 o výměře 13 m2 v  k.ú. Kyje

15.  Návrh k prodeji pozemku parc.č.  1178/2  o výměře 15 m2  v k.ú. Kyje

16.  Návrh k prodeji  pozemku parc.č. 2051/3 o výměře 14 m2 v k.ú. Kyje 

17.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 292/3 o výměře 1146 m2 v  k.ú. Hostavice 

18.  Návrh k prodeji části pozemku parc.č. 93 o výměře 3 m2, k.ú. Černý Most

19. Návrh k návrhu změn 05 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – změny       Z 0700/05, Z 0740/ 05, Z 0935/05

20. Návrh zadání změn 06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – změny        Z 0972/06, Z 0973/06, Z 0974/06, Z 0979/06, Z 1013, Z 1029, Z 1148, Z 1384, Z 1428,        Z 1477 a zadání změny Z 1000/00

21.  Návrhy, připomínky, interpelace
  
22.   Závěr
 
Hlasování:

pro:          25
proti:         0
zdržel se:  0

Program  13. 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:  Ing.Cekota, Ing.Bažilová, Renata Hušková

   Hlasování: 

   pro:          25 
   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 nikdo nevystoupil, proto dal starosta 
      Ing. Froněk hlasovat o  předloženém návrhu usnesení.
 
      Hlasování : 

      pro:           25
      proti:          0
      zdržel se :  1 

      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.1/ZMČ/2005

    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 IV. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004	
  
     Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan.V diskusi k tomuto materiálu též 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.2/ZMČ/2005

    I.    s c h v a l u j e   

          IV. 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 III. úpravě a změně	344.990.500  Kč
           
            navýšení rozpočtu v celkové výši	    6.465.800  Kč
            z toho: 
                       dotace státní rozpočet		    1.109.100  Kč               
                       dotace MHMP	    6.959.000  Kč                                                    
                       fond rozvoje a rezerv	       310.000  Kč                                               
                       zaměstnanecký fond	       478.900  Kč
                       vráceno do fondu rozvoje a rezerv	  - 2.391.200  Kč
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
           upravený rozpočet	341.071.100  Kč
           financování	  10.385.200  Kč
           výdaje celkem	351.456.300  Kč  

4.  Zpráva o činnosti  Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2004

      Materiál uvedl starosta Ing. Froněk, který doplnil k přehledu postoupených pohledávek       celkový součet. V diskusi poté vystoupil Ing.Hollan s dotazem, proč jsou pohledávky       v takové výši.Dotaz byl zodpovězen starostou Ing.Froňkem – příčinou jsou zdlouhavá       soudní jednání.  




      Hlasování: 
 
      pro:           25
      proti:          0    
      zdržel se :   1

      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č.3/ZMČ/2005

      I.    b e r e   n a  v ě d o m í

            Zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2004

     II.   s c h v a l u j e

            postoupení pohledávek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě

4A. Zpráva o činnosti za rok 2004 a plán práce na rok 2005 Kontrolního výboru         Zastupitelstva městské části Praha 14.  

       Materiál uvedl Ing.Hollan, předseda KV.Starosta Ing.Froněk podal návrh k doplnění a         úpravě plánu práce KV: bod  č. 6 – kontroly dle zadání ZMČ a případně dle potřeby +         přidat bod č. 7 – zajišťovat úkoly KV dle  zákona č.96/2005, který mění a doplňuje         zákon č. 238/1992 Sb. o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu         a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o  střetu zájmů).

        Hlasování :
      
        pro:          26  
        proti:         0
        zdržel se:   0 

        Návrh usnesení byl schválen.

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.4/ZMČ/2005

       I.    b e r e   n a  v ě d o m í

             Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2004

      II.   s c h v a l u j e

             plán práce kontrolního výboru na rok 2005 

5. Návrh na stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva      městské části Praha 14

    Materiál uvedl  starosta Ing.Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta 
    Ing.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.5/ZMČ/2005

     I.    s t a n o v u j e	
	
            měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části             Praha 14 s účinností od 1. 1. 2005 v následující výši:    
                                                                                                                                        
  
           členům rady	2100  Kč
           předsedům výborů a komisí	1920  Kč
           členům výborů, komisí, zvláštních orgánů	1640  Kč
           ostatním členům zastupitelstva	  700  Kč           

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

             zabezpečit výplatu odměn neuvolněným členům zastupitelstva podle  odstavce  I.                             ve stanovené výši

                                                                                                                      T: 9. 4. 2005  

6. Návrh k formální opravě usnesení ZMČ Praha 14 č. 35/ZMČ/2004 na základě       požadavku Magistrátu hl.m. Prahy	

      Materiál uvedl starosta Ing.Froněk.Vzhledem k tomu, že ani k tomuto bodu nikdo       nevystoupil v diskusi, dal starosta Ing.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.6/ZMČ/2005

     I.      s c h v a l u j e

             formální opravu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 35/ZMČ/2004                        na základě požadavku Magistrátu hl. m. Prahy, kde v bodě č. I bude nahrazeno slovo             „souhlasí“ výrazem „schvaluje“ 




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

             zajistit formální opravu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č.             35/ZMČ/2004  na základě požadavku Magistrátu hl. m. Prahy

T: 15. 4. 2005

7.  Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2004

     Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi vystoupil pan Zubec s dotazem týkajícím se       názoru FV a  RNDr.Nováková,CSc. s dotazem ohledně vyúčtování těchto grantů. Oba       tyto dotazy zodpověděl starosta Ing.Froněk – FV projednal tento materiál a vzal tuto       informaci na vědomí a rada městské části měla zastupitelstvu předložit ke schválení pouze       tuto informaci, tak jak je to stanoveno v úkolech. 

      Hlasování: 

      pro:          25          
      proti:         0   
      zdržel se:   1 

      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č.7/ZMČ/2005

      I.    b e r e  n a  v ě d o m í 
  
            informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2004
     
8.  Návrh k přidělení grantových prostředků městské části Praha 14 v roce 2005

     Materiál uvedl  starosta Ing.Froněk.V diskusi vystoupila pouze paní Krátká, která se     dotázala na částku u bodu č. 4 a na zkratku  u bodu č. 21. Oba tyto dotazy zodpověděl pan     Bohumil Sobotka, vedoucí Kanceláře starosty. 

    Hlasování : 

    pro:           26      
    proti:           0
    zdržel se :    0

     Tento návrh usnesení  byl  schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.8/ZMČ/2005

     I.      s c h v a l u j e 
       
             přidělení Grantů „Z“ dle přílohy č. 1 






     II.      b e r e   n a  v ě d o m í

              přidělení Grantů „R“ dle přílohy č. 2

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

               zabezpečit přidělení Grantů „Z“ dle přílohy č. 1
	                                                                                                                 T: 30. 4. 2005 

9. Návrh k záměru odprodat bytový dům čp. 905 v ulici Slévačská Praha 9 na pozemku     parc.č. 2681 o výměře 1342 m2 a pozemku parc.č. 2681 o výměře 1342 m2 vše v k.ú.     Hloubětín v souladu se „Zásadami postupu pro prodej domů ve vlastnictví hl.m.     Prahy, svěřených do správy nemovitostí  městské  části Praha 14“  schválenými      usnesením č. 33/ZMČ/2004 ze dne 29.6.2004

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

   Hlasování:

   pro:          25      
   proti :        1 
   zdržel se:   0 

  Tento návrh usnesení byl přijat. 

  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.9/ZMČ/2005

  I.     s o u h l a s í

         se záměrem  odprodat bytový dům č. p. 905 v ulici Slévačská, Praha 9 na pozemku parc.            č. 2681 o výměře 1342 m2 a pozemku parc. č. 2681 o výměře 1342 m2 vše v k. ú.          Hloubětín  v souladu se „Zásadami postupu pro prodej domů ve vlastnictví hl. m. Prahy,          svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14“ schválenými usnesením                     č. 33/ZMČ/2004 ze dne 29. 6. 2004
 
 II.   u k l á d á 
 Radě městské části Praha 14

        zajistit úkony směřující k privatizaci bytového domu č. p. 905 v ulici Slévačská, Praha 9         na pozemku parc. č. 2681 o výměře 1342 m2 a pozemku parc. č. 2681 o výměře 1342 m2              vše v k. ú. Hloubětín v souladu se „Zásadami postupu pro prodej domů ve vlastnictví         hl. m. Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14“ schválenými         usnesením č. 33/ZMČ/2004 ze dne 29. 6. 2004
						                                                                KT: srpen 2005

 







10.  Návrh k záměru městské části Praha 14 na poskytnutí bytového domu  čp. 1087 –        1090, Cíglerova ul., k.ú. Černý Most, k vybudování střešní nástavby  a na jeho         případnou  následnou privatizaci 

       Materiál  uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. V diskusi vystoupil pan Zubec – zda bylo         jednáno s obyvateli tohoto domu a jaký finanční přínos tyto nástavby budou mít pro         obyvatele těchto domů. Dále RNDr.Nováková,CSc. - jak bude řešeno parkování u těchto         domů a dále Ing.Dubský - proč budou nejdříve řešeny nástavby a teprve následně dojde         k privatizaci .
            Na tyto dotazy reagovali starosta Ing.Froněk spolu s Mgr.Rovanem – byty budou         prodávány před kolaudací těchto nástaveb, tudíž nedojde k finančnímu znehodnocení,         značný ekonomický efekt (finanční prostředky za střechu, za byty, možnost zasáhnout         jako městská část do urbanistických kritérií, možnost kultivace stávajících domů), bude         vyvěšen neadresný záměr, tudíž parkování bude řešit vybraná firma. 

        Hlasování:

       pro:          19
       proti:         3
       zdržel se:   4 

       Tento návrh usnesení byl přijat.
    
       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.10/ZMČ/2005

       I.   schvaluje

  záměr městské části Praha 14 na poskytnutí bytového domu č. p. 1087 - 1090,     Cíglerova ul., k. ú. Černý Most k vybudování střešní nástavby a na jeho případnou   následnou privatizaci 

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

   zajistit realizaci bodu č. I tohoto usnesení provedením všech potřebných úkonů    vedoucích k poskytnutí domu č. p. 1087 - 1090, Cíglerova ulice, k. ú. Černý Most             k vybudování střešní nástavby a k případné následné privatizaci
T: 15. 5. 2005
     III.  pověřuje
      	   Správu majetku Praha  –  14, a. s.
	
   poskytnutím spolupráce a součinnosti při provedení všech potřebných úkonů    vedoucích k poskytnutí domu č. p. 1087 - 1090, Cíglerova ulice, k. ú. Černý Most k    vybudování střešní nástavby a k případné následné privatizaci 
                                                                                                                                T: 15. 5. 2005

11. Návrh k podání žádosti Magistrátu hl.m.Prahy o svěření pozemku parc.č. 2574/9,        k.ú. Kyje  do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14
 
     Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Rovan. Na dotaz Ing.Štěpaře,CSc., kdo bude         rozhodovat o využití pozemku po svěření reagoval starosta Ing.Froněk- bude to městská         část, která bude mít možnost působit ve všech aktivitách s tím spojených.(např. řešení         dopravní situace, vybudování infrastruktury atd.)



       Hlasování:

       pro:           25      
       proti :         0
       zdržel se :   1                 

       Tento návrh usnesení byl přijat. 

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.11/ZMČ/2005

       I. s c h v a l u j e

 podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 2574/9, k. ú. Kyje, do svěřené správy  nemovitostí městské části Praha 14 prostřednictvím odboru správy majetku Magistrátu  hl. m. Prahy k projednání orgány hl. m. Prahy

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

  předložit žádost o svěření pozemku parc. č. 2574/9, k. ú. Kyje, k projednání orgány        hl. m. Prahy
           T: 31. 3. 2005

                                                                                                                            
  12.  Návrh kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 708/20, 708/21, 708/22, 708/23 a          708/24 o celkové výměře 720 m2  v k.ú. Hloubětín

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

         Hlasování:

         pro:             26        
         proti:             0
         zdržel se :      0
       
         Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.12/ZMČ/2005

         I. s c h v a l u j e

  uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemků parc. č. 708/20, 708/21,   708/22, 708/23, 708/24 o celkové výměře 720 m2, k. ú. Hloubětín mezi městskou částí   Praha 14 a vlastníky jednotek č. p. 726 až 730 v Horoušanské ulici, Praha 9 a SBD   Praha, se sídlem Střížkovská 1/29a, Praha 8, za kupní cenu 280,50 Kč/m2, tj. za částku   v celkové výši 201 960 Kč 








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

     zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 708/20, 708/21, 708/22,      708/23, 708/24 v k. ú. Hloubětín

T: 30. 6. 2005

13.  Návrh k záměru MČ Praha 14 prodat pozemek parc. č. 73/3 a část pozemku parc. č.        73/1 v  k. ú. Černý Most společnosti SPARTA ČERNÝ MOST, s.r.o., se sídlem        Cukrovarská 34, Praha 9, zastoupené jednatelem Ing. Janem Plánočkou

        Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Rovan.V diskusi vystoupil Ing.Vojta, který        doporučil cenu 980 Kč/m2, dále Ing.Dubský a RNDr.Nováková,CSc., kteří doporučili         cenu 2000 Kč/m2. Na základě těchto doporučení Mgr.Rovan vysvětlil, že navrhnutá cena         750 Kč/m2   je stanovena na základě znaleckého odhadu .

       Návrhová komise přijala dva nové návrhy usnesení:

za kupní cenu 2000 Kč/m2

         hlasování: 
     
         pro:          10
         proti:          3
         zdržel se : 14               Tento návrh usnesení nebyl přijat.
       

        2.  za kupní cenu 980 Kč/m2

             hlasování : 

        pro:           12
        proti:          2
        zdržel se:  12                Tento návrh usnesení nebyl přijat.
       
        3.  hlasování o původním předloženém usnesení za kupní cenu min.750Kč/m2

        pro:            14        
        proti:            4
        zdržel se :    8
      
        Návrh usnesení nebyl přijat.

        
   14.   Návrh k prodeji pozemku parc. č. 551/3 o výměře 13 m2 v  k.ú. Kyje
 
       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. V diskusi k tomuto materiálu nikdo             nevystoupil, proto dal starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

     


      Hlasování:

      pro:             26        
      proti:            0
      zdržel se :     0
       
      Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.13/ZMČ/2005

       I.  s c h v a l u j e

           uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 551/3 o výměře                   13 m2, k. ú. Kyje, s manželi Hanou a Jiřím Čurdovými a paní Janou Mikulenčákovou,            bytem Dářská 1152, Praha 9, za kupní cenu 350 Kč/m2, tj. za částku v  celkové                      výši  4 550 Kč 

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

           zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 551/3 v k. ú. Kyje
        T: 15. 4. 2005

  15.  Návrh k prodeji pozemku parc.č.  1178/2  o výměře 15 m2  v k.ú. Kyje
 
         Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Rovan. V diskusi také nikdo nevystoupil, proto          bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

         Hlasování:

         pro:           26          
         proti:          0
         zdržel se :   0
       
         Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.14/ZMČ/2005

        I. s c h v a l u j e

          uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 1178/2 o výměře 
         15 m2, k. ú. Kyje, paní Jaroslavě Michálkové, bytem Maršovská 12/649, Praha 9, za           kupní cenu 1 300 Kč/m2, tj. za částku v celkové výši 19 500 Kč 

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

             zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1178/2 v k. ú. Kyje

        T: 15. 4. 2005






16.  Návrh k prodeji  pozemku parc.č. 2051/3 o výměře 14 m2 v k.ú. Kyje 
  
        Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Rovan.V diskusi nikdo nevystoupil, proto bylo        hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

       Hlasování:

       pro:              24        
       proti:             0
       zdržel se :      0
       
       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.15/ZMČ/2005
 
         I.    s c h v a l u j e

              uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 2051/3 o výměře               14 m2, k. ú. Kyje, se spol. Pražská energetika, a. s., se sídlem Na Hroudě 1492/4,               Praha 10, za  kupní cenu 2 340 Kč/m2, tj. za částku v celkové výši 32 760 Kč 

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

            zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2051/3 v k. ú. Kyje

                                                                                                                                T: 15. 4. 2005

17.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 292/3 o výměře 1146 m2 v  k.ú. Hostavice 
  
       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. Ing.Dubský podal návrh na zvýšení ceny na       600 Kč/m2. 
      
       Hlasování:

       pro:              11       
       proti:            2
       zdržel se :    12                  Tento návrh usnesení nebyl přijat. 
       
   Hlasování o původně předloženém návrhu usnesení: 

   pro:            16
   proti:           2
   zdržel se :  12

   Návrh usnesení byl přijat

  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.16/ZMČ/2005





    I.  s c h v a l u j e 

uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 292/3 o výměře    1146  m2,  k.  ú.  Hostavice,   s   panem Martinem Mikulenčákem, bytem Manželů Dostálových 1301, Praha 9, za celkovou kupní cenu ve výši 390 500 Kč 

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

          zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 292/3 v k. ú. Hostavice
        T: 15. 4. 2005


18.  Návrh k prodeji části pozemku parc.č. 93 o výměře 3 m2, k.ú. Černý Most

       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. V diskusi k tomuto materiálu nikdo        nevystoupil, proto dal starosta In.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
      
       Hlasování:

       pro:            25       
       proti:            0
       zdržel se :     0
       
       Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.17/ZMČ/2005

        I.  s c h v a l u j e

            uzavření kupní smlouvy (příloha č. 7) na prodej části pozemku parc. č. 93 o výměře 
            3 m2, k. ú. Černý Most, Společenství vlastníků Bratří Venclíků 1074 v Praze 9, se             sídlem Bří.Venclíků 1074, Praha 9, za kupní cenu 980 Kč/m2, tj. za částku v celkové             výši 2 940 Kč 

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

             zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 93 v k. ú. Černý              Most
        T: 15. 4. 2005

19. Návrh k návrhu změn 05 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy –       změny  Z 0700/05, Z 0740/ 05, Z 0935/05

      Materiál uvedl zástupce starosty Ing.Skala. V diskusi vystoupil Ing.Hollan s dotazem      ohledně úpravy k. ú. Hloubětína. Na tento dotaz reagoval starosta Ing.Froněk, který       vysvětlil, že tento návrh byl městské části Praha 9 předložen, bohužel nedošlo ke shodě       mezi Prahou 9 a Prahou 14, tudíž územní plán není zatím schválen. 
      
       Dále se Ing.Hollan dotázal, zda má RMČ nějaké stanovisko MHMP k požadavku        uvedeném v bodě III. návrhu usnesení.Ing.Froněk odpověděl, že nemá žádné stanovisko        MHMP.
      

      Hlasování  o předloženém návrhu usnesení:

       pro:             25     
       proti:            0
       zdržel se :    0
       
       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.18/ZMČ/2005

        I.  b e r e  n a  v ě d o m í

         informaci  o  návrhu změn  05  Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy -          změn č. Z 0700/05,  Z 0740/05,  Z 0935/05
    
       II.  u p o z o r ň u j e

             u změny Z 0700/05, že  v další přípravě je nutné nejdříve prověřit  geologické  pod-             mínky pro výstavbu rodinných domů, pro napojení inženýrských sítí  a doložit              způsob  dopravní obsluhy 

       III.  p o ž a d u j e   

              u změny Z 0740/05 urychlit výstavbu mimoúrovňových křižovatek Kbelské x               Poděbradské a Kbelské x Kolbenovy před urbanizací území vymezeného               urbanistickou  studií Vysočany

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

              sdělit stanovisko Zastupitelstva městské části Praha 14  k  návrhu změn 05 Územního               plánu  sídelního útvaru  hlavního města Prahy - změn č. Z  0700/05, Z 0740/05,                            Z 0935/05 pořizovateli územního plánu Magistrátu  hl. m. Prahy - sekci Útvar               rozvoje 
            T: 20. 3. 2005


20. Návrh zadání změn 06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy –        změny Z 0972/06, Z 0973/06, Z 0974/06, Z 0979/06, Z 1013, Z 1029, Z 1148,        Z 1384, Z 1428, Z 1477 a zadání změny Z 1000/00

       Materiál uvedl zástupce starosty Ing.Skala. V diskusi k tomuto materiálu nikdo        nevystoupil, proto dal starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu  usnesení.
      
       Hlasování:

       pro:             21       
       proti:            0
       zdržel se :    0
       
      Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.19/ZMČ/2005





    I.  b e r e  n a  v ě d o m í    

        projednávání návrhů  zadání změn 06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města         Prahy - změny Z  0972/06, Z 0973/06, Z 0974/06, Z 0979/06, Z 1013/06,  Z 1029/06,          Z 1148/06  

II.    n e s o u h l a s í 
      
        s návrhem  změny Z 1384/06 

III.   n e m á  n á m i t e k      

         k návrhu zadání  změny Z 1159/06, Z 1428/06, Z 1477/06 a zadání změny Z 1000/00

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

         seznámit pořizovatele územního plánu - sekci Útvar rozvoje hl. m. Prahy se stanoviskem          Zastupitelstva městské části Praha 14 k návrhům zadání změn 06 Územního plánu          sídelního útvaru hlavního města Prahy - změny Z  0972/06, Z 0973/06, Z 0974/06,          Z 0979/06, Z 1013/06, Z 1029/06, Z 1148/06, Z 1159/06, Z 1384/06,   Z 1428/06,          Z 1477/06 a zadání změny Z 1000/00 
                                                                                                                                T: 22. 3. 2005 

      Předložené materiály na stůl: 

     1) Členům zastupitelstva byla předložena Informace k zákonu č. 96/2005 Sb., který           mění  a  doplňuje zákon č. 238/1992 Sb. o některých opatřeních souvisejících                     s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu           zájmů).

          Hlasování o  přijetí navrhovaného předloženého usnesení:

          pro:         25
          proti:        0
          zdržel se:  0

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.20/ZMČ/2005

        I.   b e r e  n a  v ě d o m í

            v souladu s ust. § 2 odst. 7) zák. č. 238/1992 Sb., v platném znění informaci o jménech             členů zastupitelstva a výši jejich odměn za výkon funkce člena řídícího, dozorčího             nebo kontrolního orgánu

  







  2)   Zpráva Ing.Skaly o problematice prodejny MAX

        Hlasování o vystoupení pana Masareho, majitele prodejny MAX:

        pro:            24
        proti:          0          
        zdržel se:    1

        Pan Miloš Masare ve svém  projevu zhodnotil dosavadní průběh při řešení situace kolem         zrušení prodejny potravin MAX v ulici Vybíralova Praha 14 ČM II.-  viz příloha zápisu         č.13 – pouze v tiskové podobě.
 
        V  diskusi po vystoupení pana Masareho vystoupili tito členové zastupitelstva:      RNDr.Nováková,CSc., Ing.Štěpař,CSc., Ing.Hollan, Ing.Vojta, PhDr.Urbanová,      Ing.Dubský  a  paní Dokonalová se svými názory k této kauze.Následně se členové      zastupitelstva shodli na přijetí tohoto usnesení:
   
      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.21/ZMČ/2005

      I.  s e  s e z n á m i l o

          se zprávou předloženou zástupcem starosty Ing. Miroslavem Skalou k problematice          prodejny MAX a s podklady předloženými přímo na jednání vlastníkem této prodejny          panem Milošem  Masarem osobně

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

          předložit na příští zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 

         1.  návrh možných variant vedoucích k  vyřešení situace se zásobováním potravinami               v lokalitě Černý Most při ul. Kpt. Stránského

         2.  záměr na svěření pozemku v této lokalitě do správy městské části Praha 14

                                                                                                                                T: 16. 6. 2005

      Dále Zastupitelstvo městské části Praha 14 odsouhlasilo vystoupení paní Kartákové.

      Hlasování:

     pro:               22
     proti:              0
     zdržel se :       1

     Paní Kartáková ve svém vystoupení  seznámila členy zastupitelstva se svojí bytovou      situací.
    Tato situace bude dále řešena na jednání Rady městské části Praha 14 a bytovou komisí.







 21.   Návrhy, připomínky, interpelace

         RNDr.Nováková, CSc. – Hostavický zámeček 

			   - zda stávající nájemce dodržuje podmínky nájemní smlouvy				   - proč členům zastupitelstva nebyla tato smlouva předložena

  Na tyto podněty reagoval starosta Ing.Froněk – Hostavický zámeček  je pronajmut Vyšší odborné škole PALLESTRA, která  umožňuje zpřístupnění přilehlé zahrady, má projekt na rozšíření sportovišť, konají se zde různé kulturní akce. 
  Jelikož nikdo jiný ze členů zastupitelstva neprojevil zájem o kopii nájemní smlouvy, bude tato předložena pouze RNDr.Novákové,CSc.  													
                                      - Nástavba na OD Hloubětín

  Dotazy týkající se této kauzy zodpověděl ihned Ing.arch.Výborný – stále se čeká na rozhodnutí MHMP.
                                     -  APION

  Reagoval starosta Ing.Froněk, který objasnil četné soudní spory a informoval, že byla podána žaloba na vyklizení.
	obsazení garážových stání


  Na tento dotaz reagoval taktéž starosta Ing.Froněk, který  informoval o tom, že od ledna roku 2005 jsou všechna garážová stání v provozu a  jejich obsazování je nadále řešeno. 

PhDr.Jelenová  -     přednesla podnět ohledně projektu komunitního plánování a navrhla,                                   aby Zastupitelstvo městské části Praha 14  se tímto na příštím svém                                   zasedání zabývalo a  podala návrh na usnesení:

  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.22/ZMČ/2005

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

	zařadit do programu příštího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 bod komunitní plánování
          										        T: 16. 6. 2005

 Ing.Štěpař,CSc.   -   dodržování dopravních předpisů ul.Broumarská

    Na tento podnět reagovala Ing.Bc.Hetzlová, ředitelka MP, která seznámila členy   zastupitelstva s výsledkem takové kontroly, která již proběhla.Dopravní situace na této   komunikaci bude i nadále pravidelně kontrolována.

   	                 - havárie ve společnosti Technoplyn Linde

      Na minulém zasedání zastupitelstva byla podána ústní informace od pana Vučka (OKŘ).      Ing.Hollan informoval, že jednak jde o informaci PČR o příčinách havárie (informace byla    slíbena po uzavření šetření PČR) a dále pak o zprávu Technoplyn – Linde o vnitřním a    vnějším havarijním plánu ochrany dle zák. čl. 353/1999 Sb., v platném znění.    Ing.Štěpař,CSc.a Ing.Hollan obdrží písemnou zprávu, jakmile tato bude obdržena od    vyšetřovacích orgánů.

                           -  zápis z místního šetření týkajícího se výstavby 8 rodinných domů v lokalitě                                 Šimanovská
		
Tento zápis z místního šetření bude Ing.Štěpařovi,CSc. zaslán.

	údržba chodníků v ulici Rožmberská


Starosta Ing.Froněk konstatoval, že není schopen jednoznačně určit bezprostředně po dotazu vlastníky těchto komunikací, kteří jsou zodpovědní za údržbu těchto komunikací. Bude dále prošetřeno.


22. Závěr

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


	                        Vladimíra Petzoldová   …………………………….

	













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


