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ZÁPIS

ze 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 17. 12 . 2009 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“ nám. Plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:  27  - dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Miroslav Froněk; Dr. Ing. Otakar Horký, MBA; Ing. Josef Voseček,;                    Miroslav Žák
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé:  František Křížek, Vojtěch Šebek

Zapisovatelka: Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka zahájil ve 14.15 hod 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, na kterém přivítal:
	členy Zastupitelstva
	zaměstnance Úřadu městské části Praha 14
	a všechny další přítomné hosty


Zástupce starosty  konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, dle prezence je přítomna nadpoloviční většina členů, takže zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Dále zástupce starosty oznámil členům zastupitelstva, že zápis ze 13. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty.

Poté zástupce starosty pan Bohumil Sobotka požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

Navrženi byli: František Křížek, Vojtěch Šebek

Hlasování :

pro:             21
proti:          0 
zdržel se:    3

Ověřovatelé zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.
Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka  následně přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva.  

Návrh  programu:

1. Slib nového člena Zastupitelstva městské části Praha 14

2. Dovolba člena Rady městské části Praha 14

3. Dovolba členů Finančního výboru ZMČ Praha 14

4. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

5. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské     části Praha 14 za 1. – 3. čtvrtletí roku 2009

6. Návrh  - IV. změna rozpočtu na rok 2009

7. Návrh na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro rok     2010

8. Návrh na odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli pověřeni     podepisováním doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze za rok 2009

9. Návrh na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněným členům     Zastupitelstva městské části Praha  14, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném     poměru na rok 2010

10. Návrh k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2010

11. Návrh – rozpočet městské části Praha 14 na rok 2010

12. Návrh k hodnocení Programu rozvoje městské části Praha 14 (prosinec 2009) 

13. Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 a       parc.č. 566/60, 566/64  v ulici  Kardašovská k.ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle       zákona č. 72/1994 Sb.

14. Návrh na schválení vzorové Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, o převodu       spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp. 625, 626, 668, 669na       pozemku parc.č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 a o převodu spoluvlastnického       podílu na pozemku parc.č. 566/27, 566/28, 566/60, 566/64  do osobního vlastnictví podle       zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými       nájemci jednotek v budově čp. 625,626,668,669 v ulici Kardašovská, Praha 9,  vše v k.ú.       Hloubětín, včetně kupní ceny a spoluvlastnických podílů dle přílohy č. 1 a přílohy č.2       tohoto usnesení a celkový přehled pro MHMP dle přílohy č. 3  

15. Návrh k uzavření směnné smlouvy se společností Coca Cola HBC, a.s., na směnu       pozemků parc.č. 85/1 a 85/2 v k.ú. Kyje za pozemky parc.č. 888/7, 888/8, 888/9, 889/3 a       990 v k.ú. Hostavice

16. Návrh k nabytí pozemků v k.ú. Kyje z vlastnictví ZKL – VRL Praha a.s. do svěřené       správy nemovitostí MČ Praha 14 

17. Návrh k uzavření smlouvy o odstranění staveb a převodu nemovitostí se Stavebním       bytovým družstvem Staveg

18. Návrh na uzavření  kupní smlouvy na pozemek parc.č. 952/4, k.ú. Hostavice, zastavěný       trafostanicí

19. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 2548, 2550 a 2551, k.ú. Kyje 

20. Návrh k žádosti o svěření pozemku parc.č. 78/2 a části parc.č. 778/1, k.ú. Hloubětín        z majetku hl.m.Prahy

21. Návrh  k návrhu změn vlny 06 územního plánu SÚ hl.m.Prahy  -  změny č. Z 0974/06,       Z 1159/06 a Z 1477/06

22. Návrh k dodatku zřizovacích listin příspěvkových organizací MČ Praha 14

23. Návrh ke Zprávě o plnění Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) v roce 2009

24. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 pro funkční období od roku 2010       do roku 2014

25. Návrhy, připomínky, interpelace

26. Závěr

Hlasování: 

pro:            23
proti:          0 
zdržel se:    1

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

Volba návrhového a volebního výboru
Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhového a volebního výboru. Tajemnicí návrhového a volebního výboru navrhl paní 
Mgr. Evu Štětinovou, vedoucí Kanceláře starosty.

Navrženi byli: Jaroslav Báča, Miroslav Dvořák, Ing. Jiří Feřtek   

Hlasování: 

pro:             22
proti:           0 
zdržel se:    3

Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni.

Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka poté 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 zvolen pan Jaroslav Báča.  

1. Slib nového člena Zastupitelstva městské části Praha 14
Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka přednesl slib člena Zastupitelstva městské části Praha 14   a  poté vyzval nového člena zastupitelstva pana Marka Zemana k podpisu slibu. 
 
2. Dovolba člena Rady městské části Praha 14
Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka vyzval  předsedy politických klubů, aby navrhli nového člena rady. Předsedkyně klubu ODS Mgr. Jitka Žáková navrhla za klub ODS PaedDr. Vladimíru Kohoutovou. Další předsedové politických klubů svůj návrh nepřednesli, proto zástupce starosty Bohumil Sobotka přednesl návrh na veřejné hlasování o dovolbě člena rady.   
 
Hlasování:

pro:              24       
proti:            0 
zdržel se:     1        
Tento návrh hlasování byl přijat   

 Poté dal zástupce starosty Bohumil Sobotka hlasovat o návrhu předsedkyně klubu ODS Mgr. Jitky Žákové.  

Hlasování:

pro:              21       
proti:            0 
zdržel se:     4        

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 55/ZMČ/2009

I.	z v o l i l o   

           PaedDr. Vladimíru Kohoutovou členkou Rady městské části Praha 14 – neuvolněná     funkce

3. Dovolba členů Finančního výboru ZMČ Praha 14
Zástupce starosty Bohumil Sobotka  přednesl návrh, aby byl Finanční výbor doplněn o další členy. Navrženi byli: PaedDr. Vladimíra Kohoutová a pan Marek Zeman.

Hlasování:

Marek Zeman                                                       PaedDr. Vladimíra Kohoutová

pro:              18                                                     pro:              21       
proti:            0                                                       proti:            0
zdržel se:     3                                                       zdržel se:      0

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 56/ZMČ/2009

I.	z v o l i l o   

           PaedDr. Vladimíru Kohoutovou a Marka Zemana členy finančního výboru     Zastupitelstva městské části Praha 14

4. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal zástupce starosty pan Bohumil Sobotka hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
 
Hlasování:

pro:              23        
proti:            0 
zdržel se:     2        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 57/ZMČ/2009

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

           informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 



5. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti     městské  části Praha 14 za 1. – 3. čtvrtletí roku 2009
Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Daniel Rovan. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal zástupce starosty pan Bohumil Sobotka hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
 
Hlasování:

pro:              24       
proti:            0 
zdržel se:     1        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 58/ZMČ/2009

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

1.	plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí                     roku 2009

	příjmy                                                                                       287.498,70 tis. 	Kč                                                           
        	výdaje                                                                                       286.410,64 tis. 	Kč
        	z toho:
        	kapitálové                                                                                  74.926,17 tis. 	Kč
        	běžné                                                                                        211.484,47 tis. 	Kč
        	financování                                                                                   1.088,06 tis. 	Kč

	2.	plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2009 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 37.294 tis. Kč
 
6. Návrh  - IV. změna rozpočtu na rok 2009
Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Daniel Rovan. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal zástupce starosty pan Bohumil Sobotka hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
 
Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 59/ZMČ/2009

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

	15., 16., 17., 18., 19., a 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009
 
7. Návrh na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14     pro rok 2010
    Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Daniel Rovan. V diskusi opět nikdo nevystoupil,     proto dal zástupce starosty pan Bohumil Sobotka 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. 60/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

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

8. Návrh na odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli pověřeni     podepisováním doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze za rok 2009
Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Daniel Rovan. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal zástupce starosty pan Bohumil Sobotka 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. 61/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

           výši odměn členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli pověřeni     podepisováním doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za rok 2009         dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

9. Návrh na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněným členům     Zastupitelstva městské části Praha  14, kteří nejsou v pracovním nebo jiném     obdobném poměru na rok 2010
Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Daniel Rovan. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal zástupce starosty pan Bohumil Sobotka 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. 62/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

           paušální částku pro náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části     Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru na                       rok 2010 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

10. Návrh k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2010
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal zástupce starosty pan Bohumil Sobotka 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. 63/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

1.	podání žádosti o dotaci ve výši 200.000 Kč do programu Podpora terénní práce pro rok 2010 vyhlášeného Úřadem vlády ČR

	2.	závazek finanční spoluúčasti z rozpočtu městské části Praha 14 ve výši 169.707 Kč

11. Návrh – rozpočet městské části Praha 14 na rok 2010
Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Daniel Rovan. V diskusi vystoupil Ing. Jiří Feřtek, který poukázal na nepřehlednost financování příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 a  samostatného oddělení  kultury Kanceláře starosty. Dále členka zastupitelstva paní Jitka Krátká poukázala na nárůst finančních prostředků pro oddělení kultury. Na příspěvky reagoval zástupce starosty Mgr. Daniel Rovan, který vysvětlil financování jak příspěvkové organizace ( pronájem budovy KD Šimanovská; příjmy z komerčního nájmu restauračního zařízení atd.), tak oddělení kultury  a dále uvedl, co bude mít v kompetenci pro zajišťování kulturních akcí jednak příspěvková organizace (program v KD Šimanovská), tak i samostatné oddělení kultury ( zajišťování předávání pohárů, konání besídek apod.). Na příspěvek Ing. Ilony Pickové ohledně nárůstu finančních prostředků pro KVIZ Praha 14 reagoval zástupce starosty pan Bohumil Sobotka, který vysvětlil, že vyhodnocení finančních prostředků pro KVIZ Praha 14, CVVI  není městská část Praha 14 zatím schopna odhadnout a vyhodnotit náklady vzhledem k tomu, že kultura jako taková není výdělečnou činností, nýbrž službou pro občany městské části.   
 
Hlasování:

pro:              23       
proti:            0 
zdržel se:     4        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 70/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

	1.	návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2010
	
	s objemem příjmů                                                                        260.262,00	tis. 	Kč                     
        	
	s objemem výdajů                                                                        295.726,10 tis.	Kč
        	
	běžné výdaje                                                                                233.378,60 	tis. 	Kč
        	
	kapitálové výdaje                                                                          62.347,50 	tis. 	Kč  
        	
	financování                                                                                    35.464,10 	tis. 	Kč

	2.	rozpočtový výhled na rok 2011 - 2012

	3.	limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 59.153 tis. Kč

	4.	návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2010 

	5.	poskytnutí přechodné finanční výpomoci ČČK ve výši 300.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2010

	6.	poskytnutí přechodné finanční výpomoci Sdružení na pomoc dětem s handicapy Motýlek ve výši 200.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2010

	7.	poskytnutí přechodné finanční výpomoci občanskému sdružení Jahoda ve výši 200.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2010

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

12. Návrh k hodnocení Programu rozvoje městské části Praha 14 (prosinec 2009) 
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupila Ing. Ilona Picková, která se ve svém příspěvku zaměřila na body:
2.2.3. - osvěta o významu bioodpadu
3.2.3. - zajištění ochrany pěších na komunikacích nižšího dopravního významu - zejména             prostor okolo ZŠ Šimanovská 
6.1.3. - podpora výchovy ke zdravému životnímu stylu a k prevenci sociálně patologických             jevů.

Na příspěvek reagoval zástupce starosty pan Bohumil Sobotka, který se vyjádřil zejména k bodům 2.2.3 a 6.1.3  s poukázáním na spolupráci se školami, o uveřejňování akcí spojených s těmito body v Listech Prahy 14 a na práci bezpečnostní komise. Na bod 3.2.3 zároveň přislíbil písemnou informaci.

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 64/ZMČ/2009

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

           hodnocení Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2007 – 2010                    (prosinec 2009)


13. Návrh na úplatný převod pozemků parc.č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 a       parc.č. 566/60, 566/64  v ulici  Kardašovská k.ú. Hloubětín do osobního vlastnictví       podle zákona č. 72/1994 Sb.
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka.  V diskusi následně vystoupil Ing. Jiří Feřtek, který vznesl návrh, aby byly z úplatného převodu vyňaty nebytové prostory a přilehlá zeleň. Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka následně reagoval za klub ODS s tím, že z přílohy budou vyňaty nebytové prostory. K tomuto materiálu se posléze vyjádřil i Ing. Januška.
Zástupce starosty Mgr. Daniel Rovan následně upozornil, že městská část bude i nadále majitelem objektů i pozemků.

Hlasování:

pro:              23       
proti:            0 
zdržel se:     3        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 65/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

          úplatný převod  pozemků parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 a parc.                       č. 566/60, 566/64  v ulici Kardašovská k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle    zákona č. 72/1994 Sb.

14. Návrh na schválení vzorové Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, o převodu       spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp. 625, 626, 668, 669na       pozemku parc.č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 a o převodu       spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 566/27, 566/28, 566/60, 566/64  do       osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, mezi městskou       částí Praha 14 a jednotlivými nájemci jednotek v budově čp. 625,626,668,669 v ulici       Kardašovská, Praha 9, vše v k.ú. Hloubětín, včetně kupní ceny a spoluvlastnických       podílů dle přílohy č. 1 a přílohy č.2 tohoto usnesení a celkový přehled pro MHMP dle       přílohy č. 3  
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. Ing. Ilona Picková navrhla doplnění usnesení a zástupce starosty pan Bohumil Sobotka úpravu příloh. Poté Ing. Miroslav Vysloužil  vysvětlil  v technické poznámce  převod pozemků současně s byty a jejich  alikvótní díl pozemku k bytu a znění navrhované vzorové smlouvy. Následně zástupce starosty pan Bohumil Sobotka nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení s doplněním – bytové jednotky.

Hlasování:

pro:             25        
proti:           0 
zdržel se:     2        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 66/ZMČ/2009




I.	s c h v a l u j e

vzorovou smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky, o převodu spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 625, 626, 668, 669 na pozemku parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku  parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 a spoluvlastnického podílu na funkčně souvisejícím pozemku parc. č. 566/60, 566/64  do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými nájemci bytových jednotek v budově č. p. 625, 626, 668, 669 v ulici Kardašovská, Praha 9, vše v k. ú. Hloubětín, včetně kupní ceny a spoluvlastnických podílů dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení a celkový přehled pro MHMP dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě

15. Návrh k uzavření směnné smlouvy se společností Coca Cola HBC, a.s., na směnu       pozemků parc.č. 85/1 a 85/2 v k.ú. Kyje za pozemky parc.č. 888/7, 888/8, 888/9, 889/3       a 990 v k.ú. Hostavice
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal zástupce starosty pan Bohumil Sobotka hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:             25        
proti:           0 
zdržel se:     2        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 67/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

           uzavření směnné smlouvy se společností Coca Cola HBC, s. r. o., na směnu pozemků     parc. č. 85/1 a 85/2 v k. ú. Kyje za pozemky parc. č. 888/7, 888/8, 888/9, 889/3 a 990                    v k. ú. Hostavice

16. Návrh k nabytí pozemků v k.ú. Kyje z vlastnictví ZKL – VRL Praha a.s. do svěřené       správy nemovitostí MČ Praha 14 
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal zástupce starosty pan Bohumil Sobotka hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:             24        
proti:           0 
zdržel se:     3        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 68/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

          uzavření kupní smlouvy (příloha č. 4) na prodej pozemků v k. ú. Kyje, parc. č. 2665/58 o    výměře 2ﾠ174 m22 174 m2, parc. č. 2665/147 o výměře 15 m2, parc. č. 2665/169 o výměře     866    m2, parc. č. 2665/185 o výměře 14 m2, parc. č. 2665/188 o výměře 230 m2,    parc. č. 2665/189 o výměře 1ﾠ705 m21 705 m2, parc. č. 2665/190 o výměře 13 m2,    parc. č. 2665/191 o výměře 1ﾠ097 m21 097 m2, parc. č. 2665/380 o výměře 1ﾠ089 m21 089 m2,    parc. č. 2665/381 o výměře 281 m2, parc. č. 2665/384 o výměře 18 m2 a parc. č. 2665/89    o výměře 2ﾠ680 m22 680 m2, mezi MČ Praha 14 a ZKL-VRL Praha a. s. se sídlem Praha 10,    Ke Kablu 378, PSČ 10905, za kupní cenu ve výši 838 Kč/m2, tj. celkovou kupní cenu    8 532 516 Kč

17. Návrh k uzavření smlouvy o odstranění staveb a převodu nemovitostí se Stavebním       bytovým družstvem Staveg
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil Ing. Jiří Feřtek, který vznesl dotaz ohledně ceny za bourání garáží a budoucí vize se získaným pozemkem. Poté vystoupil Ing. Křivánek, zástupce obyvatel, kteří vznesli petici proti bourání garáží a zároveň vznesl námět k finanční náhradě za zbourané garáže. Člen zastupitelstva pan Jiří Šebek ve svém příspěvku poukázal na dočasnost stavby a neudržování pozemků.  Na závěr diskuse vystoupil zástupce starosty pan Bohumil Sobotka spolu s Ing. Mezenskou (OSM), kteří poskytli informace týkající se ceny bourání, znění ÚP a dalšího využití pozemků – směna s TJ Kyje, rozšíření sportoviště, tak je  uvedeno ve stávajícím ÚP a návratnost zainvestování pozemků na Jahodnici.  

Hlasování:

pro:             19        
proti:           1 
zdržel se:     7        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 69/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

1.	nabytí pozemků parc. č. 2626/39, parc. č. 2626/40, parc. č. 2626/41, parc. č. 2626/42, parc. č. 2626/43, parc. č. 2626/44 a parc. č. 2626/45, k. ú. Kyje do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

	2.	uzavření smlouvy o odstranění staveb a převodu nemovitostí se Stavebním bytovým družstvem STAVEG, se sídlem Nušlova 2515/4, Praha 5

18. Návrh na uzavření  kupní smlouvy na pozemek parc.č. 952/4, k.ú. Hostavice,       zastavěný  trafostanicí
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal zástupce starosty pan Bohumil Sobotka hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:              27       
proti:            0 
zdržel se:     0        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 71/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

           prodej pozemku parc. č. 952/4, k. ú. Hostavice, společnosti PREdistribuce, a. s., se     sídlem Svornosti 19a, Praha 5, za cenu 1700 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši     25 500 Kč


19. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 2548, 2550 a 2551, k.ú.       Kyje 
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal zástupce starosty pan Bohumil Sobotka hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:               26      
proti:             0 
zdržel se:      1        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 72/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

           uzavření kupní smlouvy (příloha č. 4) na prodej pozemků parc. č. 2548, 2550 a 2551 vše     v k. ú. Kyje, mezi městskou částí Praha 14 a panem Mgr. Josefem Juhou, bytem    Cíglerova 1079, Praha 9 za kupní cenu v celkové výši 4.203.910 Kč

20. Návrh k žádosti o svěření pozemku parc.č. 78/2 a části parc.č. 778/1, k.ú. Hloubětín        z majetku hl.m.Prahy
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal zástupce starosty pan Bohumil Sobotka hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:              27       
proti:            0 
zdržel se:     0        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 73/ZMČ/2009

I.	s c h v a l u j e   

           nabytí pozemků o výměře cca 750 m2 parc. č. 78/2 a části pozemku parc. č. 78/1,                    k. ú. Hloubětín z majetku hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části     Praha 14

21. Návrh  k návrhu změn vlny 06 územního plánu SÚ hl.m.Prahy  -  změny 
      č. Z 0974/06, Z 1159/06 a Z 1477/06
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil Ing. Jiří Feřtek spolu s Ing. Ilonou Pickovou, kteří vznesli návrh, aby z usnesení byla vyjmuta změna Z 0974/06 – změna funkčního využití ploch z funkce zeleň městská a krajinná na funkci nerušící výroby a služeb, neboť by touto změnou byl zúžen biokoridor.   
Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka dal proto hlasovat o tomto protinávrhu

Hlasování:

pro:             12        
proti:           2 
zdržel se:     13        

Tento návrh nebyl přijat. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

pro:             16        
proti:           3 
zdržel se:     8        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 74/ZMČ/2009

I.	s e  s e z n á m i l o   

           s návrhy změn vlny 06 územního plánu SÚ hl. m. Prahy – se změnou č. Z 0974/06,     Z 1159/06 a Z 1477/06

II.	n e m á  n á m i t e k

           k předloženým návrhům změn územního plánu č. Z 0974/06, Z 1159/06 a Z 1477/06

22. Návrh k dodatku zřizovacích listin příspěvkových organizací MČ Praha 14
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal zástupce starosty pan Bohumil Sobotka hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:              22       
proti:            0 
zdržel se:     5        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 75/ZMČ/2009

I.	s o u h l a s í   

s návrhem dodatku zřizovacích listin příspěvkových organizací městské části Praha 14           a to :   

1.	základní školy (zkrácené názvy) - ZŠ Hloubětínská, ZŠ Chvaletická, ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Vybíralova, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Šimanovská

2.	mateřské školy (zkrácené názvy) - MŠ Bobkova, MŠ Šebelova, MŠ Vybíralova,              MŠ Chvaletická, MŠ Kostlivého, MŠ Paculova, MŠ Štolmířská, MŠ Zelenečská, MŠ Gen. Janouška, MŠ Vybíralova

	3.	příspěvkové organizace KVIZ Praha 14

23. Návrh ke Zprávě o plnění Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) v roce 2009
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal zástupce starosty pan Bohumil Sobotka hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:               27      
proti:             0 
zdržel se:       0        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 76/ZMČ/2009

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

           zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb v roce 2009

24. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 pro funkční období od       roku 2010 do roku 2014
Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal zástupce starosty pan Bohumil Sobotka hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:               26      
proti:             0 
zdržel se:      1        
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 77/ZMČ/2009

I.	z v o l i l o    

           přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 na funkční období od roku 2010 do roku 2014    dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

25.   Návrhy, připomínky, interpelace

František Chalupa (zástupce občanů městské části Praha 14)  - vznesl dotaz ohledně privatizace Kardašovská 753. Dotaz následně zodpověděl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka, který vysvětlil důvody pro pozastavení privatizace, důvody pro privatizaci Kardašovské  625, 626, 668, 669  a  informoval o probíhajících jednání s MHMP ohledně svěření dalšího bytového fondu.   

Ing. Jiří Feřtek - předložil tyto interpelace :
1) Kulturní dům Šimanovská – přehled nákladů , plán výnosů a další
2) Pořádání akcí v KD Šimanovská
3) Výstavba holobytů  - Broumarská 25
4) Informovanost občanů
5)Zámecký park Hostavice – jeho další využití
6) Ochranné pásmo kostela sv. Bartoloměje
7) Prohlášení dolů Bílý kůň za kulturní památku 

Ing. Ilona Picková  - předložila tyto interpelace: 
1) Změny ÚP 
2) Informace ohledně Kyjského rybníku
3) Kompetentní osoba pro cyklistickou problematiku
4) Současný stav projednávání tělocvičny pro ZŠ Šimanovská
5) Přehled dětských hřišť na městské části, přehled investic do jejich rekonstrukcí za     posledních 5 let a výhled na další roky





Petr Kovanda – vznesl dotaz týkající se opravy podchodů mezi ulicí Chlumecká a oblastí Rajské zahrady. Dotaz následně zodpověděl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka spolu s Ing. Joudovou, kteří informovali členy zastupitelstva o nedostatku finančních prostředků TSK na opravy a o jednáních, která vedou se zástupci TSK. Dále pan Kovanda vznesl námět k častější kontrole parkování v obytných zónách, zejména ulice Skorkovská.

Jitka Krátká -  vznesla dotaz ke změnám ÚP a k přijatému stanovisku Rady městské části Praha 14. Dotaz bude zodpovězen v písemné podobě.

26. Závěr
 
Ověřovatelé: 

 František Křížek                      ……………………………….

Vojtěch Šebek                          ……………………………….


































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


















































































































