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ZÁPIS

ze  15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 15.9.2005 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“  nám. plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
___________________________________________________________________________


Přítomni:    29 – dle prezenční listiny

Omluveni:    Ing.Dubský, JUDr.Hášová

Neomluveni:  

Ověřovatelé:  Ing.Hollan, PhDr.Urbanová

Zapisovatelka:   Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í


Starosta Ing.Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod. 15. 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 14. 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, PhDr.Urbanová

Hlasování :      

pro:             29
proti:           0
zdržel se:     0                 

Ověřovatelé zápisu z  15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.






Návrh programu:

1.	Volba návrhové a volební komise

2.  Informace o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

3.  Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2005

4.  Návrh k zavedení systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001: 2001 na ÚMČ
     Praha 14

4A. Návrh dotačních vztahů hl.m. Prahy k městským částem hl.m. Prahy na rok 2006

5.  Plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2005

6.  Návrh na II. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005

7.  Návrh k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o výstavbě nových bytových jednotek      formou střešní nástavby na domě čp. 1087 - 1090, ulice Cíglerova, k.ú. Černý Most
      (stažen)

8.  Návrh k uzavření směnné smlouvy se společností Eshel Prague, a.s. na pozemky v lokalitě      Na Hrádku

9.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 2808/4, k.ú. Kyje

10. Návrh k nabytí pozemku parc.č. 2655, k.ú. Kyje, z vlastnictví hl.m. Prahy do svěřené       správy nemovitostí  MČ Praha 14

11. Návrh k nabytí části pozemku parc.č. 1295/3  o výměře 2 450 m2 v k.ú. Hloubětín

12. Návrh na změnu zřizovacích listin jednotlivých  příspěvkových organizací zřízených       městskou částí Praha 14

13. Návrh k řešení majetkoprávního vztahu potencionálního investora stavby „Obytný soubor       Broumarská – sever + jih, Praha 14 – Kyje“ k pozemkům, na kterých bude stavba       realizována 

14. Návrh k podnětu na změnu územního plánu SU hl.m. Prahy funkčního využití pozemku 
      parc.č. 2671/14, 2671/111 a 2671/114 k.ú. Kyje z přírodní nelesní plochy ZN na technické       vybavení TO – zařízení k likvidaci komunálního odpadu

14A. Návrh na změnu Územního plánu hl.m. Prahy z komunikace místního významu na          funkční využití PP – parkově upravené plochy

15. Návrhy, připomínky, interpelace

16. Závěr

Starosta Ing.Froněk doplnil program jednání zastupitelstva o bod č. 4A, 14A a navrhl vyřazení bodu č. 7 z navrženého programu jednání.

4A. Návrh dotačních vztahů hl.m. Prahy k městským částem hl.m. Prahy na rok 2006
14A. Návrh na změnu Územního plánu hl.m. Prahy z komunikace místního významu na          funkční využití PP – parkově upravené plochy

  Ing.Tůma ve své připomínce vznesl názor,  aby oba navržené materiály byly projednány na jednání příslušných výborů zastupitelstva. Starosta Ing.Froněk na toto reagoval, že z časových důvodů (termín jednání Rady hl.m. Prahy) toto není možné.
  Ing.Lisý, tajemník ÚMČ Praha 14 připomněl, že městské části jsou  ze zákona povinny se vyjádřit do 14 dnů  ( k bodu č. 4A) a pokud tak neučiní, bude toto předložené usnesení Rady hl.m. Prahy   považováno za souhlas ze strany městské části.
   Poté dal starosta Ing.Froněk hlasovat o zařazení bodů 4A a 14A a o stažení bodu č. 7 v programu jednání. 
   Dále starosta oznámil, že Ing.Hollan předložil návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva.Starosta doporučil návrh projednat nejdříve v klubech politických stran a potom předložit zastupitelstvu.Dále navrhl, aby platnost novely byla stanovena od 1.1.2005. Na základě toho by byl publikován příspěvek Ing.Hollana – člena spolupracujících občanských sdružení Prahy 14 přednesený na jednání ZMČ dne 16.6.2005 (tímto příspěvkem reagoval na článek starosty  uveřejněný v měsíčníku Listy Prahy 14 č.6/2005 pod titulkem „Otevřená odpověď na otevřený dopis“).

Hlasování :   bod č. 4A – zařadit na program jednání

pro:          27
proti:        1
zdržel se:  1

Tento návrh byl členy zastupitelstva schválen.

Hlasování :   bod č. 14A – zařadit na program jednání 

pro:          28
proti:        1
zdržel se:  0

Tento návrh byl členy zastupitelstva schválen.

Hlasování :   bod č. 7 – stažení bodu z programu jednání

pro:          27
proti:        1
zdržel se:  0

Tento návrh byl členy zastupitelstva schválen.

Program  15. 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 paní Danu Davidovou, vedoucí     Kanceláře tajemníka.

    Navrženi byli:  Renata Hušková, Ing.Bažilová, Petr Zubec, Ing.Cekota


    Hlasování: 

    pro:           29
    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 paní Davidové
    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 a zároveň vysvětlil členům zastupitelstva proč nebyl splněn termín plnění u úkolů č. 9 a 35 (oba tyto úkoly souvisejí s privatizací bytových domů – Evropská komise považuje prodej nemovitostí za veřejnou podporu, bude dále řešeno).U bodu č. 44 – smlouva s Pražskou plynárenskou se změnou termínů je připravena v současné době k podpisu.
   V diskusi dále vystoupila  RNDr. Nováková, CSc. s dotazem, kdy proběhne dražba  pozemků  pod budovou MŠ Kostlivého – Mgr.Rovan informoval o termínu konání dražby – 30.9.2005.
   Ing.Tůma se dotázal na bod č. 25 – proces komunitního plánování.Starosta Ing.Froněk informoval Ing.Tůmu a ostatní členy zastupitelstva, že členové zastupitelstva budou průběžně informováni a ucelená informace bude předložena na prosincovém zasedání zastupitelstva.

Hlasování:

pro:            28
proti:          0
zdržel se:    1  

Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.47/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.  Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2005

     Materiál uvedl starosta Ing. Froněk.V diskusi se Ing.Štěpař, CSc. dotázal z čeho vznikly  postoupené pohledávky a na výši sankčních úroků – odpovídal starosta Ing.Froněk spolu s ředitelkou a.s. SMP–14 Ing.Bažilovou – postoupené pohledávky vznikly z poplatků z prodlení + dluhy z jiných bytů, proto jsou některé částky tak vysoké a sankční úrok činí 0,25 % denně z dlužné částky.

Hlasování: 
 
pro:           25
proti:          0    
zdržel se :   4

Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č.48/ZMČ/2005

I.    b e r e   n a   v ě d o m í

       Zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2005

II.   s c h v a l u j e

       postoupení pohledávek dle přílohy č. 2 – pouze v tiskové podobě

4.  Návrh k zavedení systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001: 2001 na ÚMČ
     Praha 14

      Materiál uvedl starosta Ing.Froněk  a zároveň doplnil informaci k tomuto  materiálu – certifikační řízení bude stát cca 150.000 Kč.   Na dotaz Ing.Tůmy, jaká je doba trvání certifikace odpověděl starosta Ing.Froněk – 3 roky. V diskusi dále vystoupila paní Krátká – jaký je rozdíl mezi novým a stávajícím systémem jakosti a zda tento nový systém nepřinese nárůst nových pracovníků. Ing.Hollan vznesl dotaz „kdo bude provádět monitorování a hodnocení procesu a výkonu státní správy“ a jak bude informováno ZMČ o průběhu a výsledcích systému řízení jakosti.
     Tyto dotazy zodpovídal Ing.Lisý – městská část bude mít zdokladováno zlepšení služeb, bude  zefektivňován systém řízení a aktualizace systémů tak, aby všechny úřady fungovali jednotným systémem a nárůst nových pracovníků není očekáván, spíše naopak..
    Na dotaz RNDr.Novákové, CSc.,  jaký pracovník bude pověřen organizací při zavedení tohoto systému odpověděl Ing.Lisý – bude jím Mgr.Koplíková, vedoucí Odboru interního auditu  a tento systém bude mít do budoucna i návaznost  na nově zvolené vedení Úřadu městské části Praha 14. Starosta Ing.Froněk doplnil informaci, že tento systém musí být zaveden i z hlediska připravenosti k realizaci dotační politiky EU. 

Hlasování :
      
pro:           28  
proti:         0
zdržel se:   1 

Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.49/ZMČ/2005

I.    b e r e   n a   v ě d o m í

       zavádění systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 na Úřadu městské        části Praha 14

4A. Návrh dotačních vztahů hl.m. Prahy k městským částem hl.m. Prahy na rok 2006

       Materiál uvedl starosta Ing.Froněk.Informoval členy zastupitelstva o tom, že metodika dotačních vztahů byla zásadně změněna, a to bez jakékoliv diskuse s dotčenými městskými částmi. Dotační vztah pro rok 2006 je konstruován z průměru inkasa daně z příjmu fyzických osob z podnikání  za léta 2002 –2004. O součet těchto průměrných inkas na MČ Praha 1 –22 byl snížen základ, který byl přerozdělen na MČ dle počtu obyvatel (75%) a dle rozlohy MČ (25%). Takto zvolená metodika nepřihlíží k odlišným výchozím podmínkám městských částí a diskriminuje okrajové městské části s převážně sídlištní zástavbou.Podmínky pro podnikání v těchto městských částech jsou podstatně horší, není přihlédnuto k sociálnímu složení obyvatel, způsobu přidělování bytů ze strany hl.m. Prahy atd., proto by přijetí navrženého dotačního vztahu pro městskou část Praha 14 znamenalo, že nebude schopna zajistit pro své občany kvalitu výkonu státní správy na úrovni centrální části Prahy a nebude moci zabezpečit základní úkoly samosprávy.
    Dále v diskusi zazněli připomínky dalších členů zastupitelstva k usnesení Rady hl.m. Prahy (RNDr.Nováková,CSc., Ing.Tůma, Ing.Štěpař,CSc., Ing.Vojta, Eva Dokonalová,Ing.Hollan).
Na základě této diskuse přednesla návrhová komise jednotlivé návrhy členů zastupitelstva na úpravu navrhovaného usnesení.

Hlasování :
      
pro:           28  
proti:         0
zdržel se:   1 

Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.50/ZMČ/2005

I.      s e   s e z n á m i l o
       
         s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1324 ze dne 9. 9. 2005 vč. příloh, které se týká            dotačních vztahů mezi hl. m. Prahou a městskými částmi pro rok 2006

II.     n e s o u h l a s í

         se zavedením nových dotačních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na          rok 2006, které se opírají zejména o inkasa daně z příjmu fyzických osob z podnikání                               a nezohledňují výchozí podmínky jednotlivých městských částí (např. sociální rozložení          obyvatel)

III.   p o ž a d u j e 

         3. 1.  provedení analýzy vybraných kritérií,  současná vybraná kritéria a jejich váhy                   považuje za nekoncepční pro rozvoj městských částí a hl. m. Prahy

            3. 2.  aby pro rok 2006 byla zachována minimální výše dotace jako pro rok 2005  

IV.    u k l á d á
          Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

         4. 1.  seznámit s tímto usnesením Radu hl. m. Prahy
										T: ihned
                 4. 2.  zajistit aktivní účast městské části Praha 14 při tvorbě nových rozpočtových                     pravidel  (dotačních vztahů) v hl. m. Praze
KT: prosinec 2005
                 4. 3. připravit ve spolupráci s tajemníkem návrhy na snížení neinvestičních nákladů                   spojených s vlastním chodem Úřadu městské části Praha 14
KT: prosinec 2005
                 4. 4. informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14 o vývoji přípravy rozpočtu hl. m.                   Prahy a městské části Praha 14
T: 30.10.2005
30.11.2005

5.  Plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2005
                                                                                                                     
     Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. V diskusi vystoupila s dotazem paní Krátká – co znamená termín vyplacení občana.Tento dotaz zodpověděl Mgr.Rovan – jedná se o systém dávek pro občany, kteří se vrátí z výkonu trestu. 

Hlasování: 

pro:           28         
proti:         0   
zdržel se:  1 

Návrh usnesení byl schválen.

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.51/ZMČ/2005

I.  s c h v a l u j e   

    1.  plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2005

příjmy                                                                                       	  115.234,25 tis.	Kč

           výdaje                                                                          	  123.936,50 tis.	Kč

          z toho  kapitálové                                                                         13.111,14 tis.	Kč  
                       běžné                                                            	  110.825,36 tis.	Kč 

           ztráta                                                                                              8.702,25 tis.	Kč
           
      2.  plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. pololetí                roku 2005 s hospodářským výsledkem ve výši 25 679 tis. Kč

6.  Návrh na II. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005
  
       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. V diskusi vystoupil pan Čuchal a      RNDr.Nováková, CSc. s dotazy ohledně některých  uvedených položek:

	zabezpečovací práce rodinného domu v Hostavicích – jedná se o půjčku majiteli rod. domu, neboť stavební úřad má povinnost vyřešit odstranění nedostatku např. sanačních prací či problém týkající se statiky domu a městská část tuto půjčku následně proúčtuje s majitelem

pečovatelské služby 75 % čerpáno, jak se bude řešit záloha na 1 čtvrtletí roku 2006 – v polovině prosince bude poskytnuta překlenovací záloha, tak aby byla zajištěna funkčnost pečovatelských služeb   

      Hlasování: 

      pro:           28        
      proti:         0   
      zdržel se:   1

      Návrh usnesení byl schválen.

   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                       svým usn.č. 52/ZMČ/2005

I.  s c h v a l u j e   

    1. II.úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005

        schválený rozpočet                                                                       	214.014.000	Kč 
        financování                                                                                           4.591.000	Kč 
        výdaje                                                                                             	218.605.000	Kč 
      
       upravený rozpočet po I. úpravě a změně                                        	226.426.200	Kč 

       navýšení rozpočtu v II. úpravě celkem                                                 43.906.100	Kč
       z toho:                                                        
       dotace ze státního rozpočtu                                                                      510.800	Kč 
       neinvestiční dotace od obcí                                                                    1.307.900	Kč 
       investiční dotace MHMP                                                                     17.350.000	Kč
       fond rezerv a rozvoje                                                                           21.823.000	Kč  
       ostatní                                                                                                       517.200	Kč
       navýšení o příspěvek ze zdaňované činnosti                                         1.700.000	Kč
       zaměstnanecký fond                                                                                 697.200	Kč

      Rozpočet po II. úpravě a změně k 31. 8. 2005 činí                         270.332.300	Kč

  2. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2005 dle přílohy
		

7.  Návrh k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o výstavbě nových bytových jednotek      formou střešní nástavby na domě čp. 1087 - 1090, ulice Cíglerova, k.ú. Černý Most
      Materiál stažen.

8.  Návrh k uzavření směnné smlouvy se společností Eshel Prague, a.s. na pozemky      v lokalitě Na Hrádku

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

    pro:              27   
    proti:             0
    zdržel se :      2

    Návrh usnesení  byl  schválen.

   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.53/ZMČ/2005

   I.        s c h v a l u j e

             uzavření smlouvy (příloha č. 5) na směnu pozemků parc. č. 2264/1 a 2264/4,              k. ú. Kyje, o celkové výměře 259 m2 ve vlastnictví společnosti Eshel Prague, a. s. za              pozemky parc. č. 2262/3, 2263/2 a 2788/3, k. ú. Kyje, o celkové výměře 36 m2, které              jsou ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14 
	
   II.      u k l á d á
             Radě městské části Praha 14

             zajistit uzavření směnné smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a společností Eshel             Prague, a. s.
T: 31. 10. 2005
9.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 2808/4, k.ú. Kyje

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

     pro:                29               
     proti :              0 
     zdržel se:         0 

   Tento návrh usnesení byl přijat. 

  Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.54/ZMČ/2005

  I.	schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a společností SIKO KOUPELNY, a. s.,  se sídlem Skorkovská 1310, Praha 9 – Kyje na prodej pozemku parc. č. 2808/4, o výměře 23 m2, k. ú. Kyje,  za kupní cenu 1 100 Kč/m2, tj. za částku v celkové  výši 25 300 Kč

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

   zajistit uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a společností SIKO            KOUPELNY, a. s.
        T: 31. 10. 2005

10. Návrh k nabytí pozemku parc.č. 2655, k.ú. Kyje, z vlastnictví hl.m. Prahy do svěřené       správy nemovitostí  MČ Praha 14

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

        Hlasování:

       pro:         29         
       proti:         0 
       zdržel se:  0 

       Tento návrh usnesení byl přijat.
    
       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.55/ZMČ/2005



    I. schvaluje

	    nabytí pozemku parc. č. 2655, k. ú. Kyje, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy     nemovitostí městské části Praha 14 

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

            předložit prostřednictvím odboru správy majetku MHMP žádost o svěření pozemku             parc. č. 2655, k. ú. Kyje, k projednání orgány hl. m. Prahy 
                       T: 15. 10. 2005

11. Návrh k nabytí části pozemku parc.č. 1295/3  o výměře 2 450 m2 v k.ú. Hloubětín

       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Rovan. V diskusi vystoupila RNDr.Nováková,       CSc., s návrhem na doplnění ukládací části usnesení, ve které bude navíc uvedeno, aby       návrh kupní smlouvy byl předložen na březnovém zasedání zastupitelstva.

       Hlasování:

       pro:               29   
       proti :             0
       zdržel se :       0              

       Tento návrh usnesení byl přijat. 

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.56/ZMČ/2005

       I.  s c h v a l u j e

           úplatný převod části pozemku parc. č. 1295/3 o výměře cca 2 450 m2, k. ú.            Hloubětín, z vlastnictví České republiky (právo hospodaření s majetkem státu –            Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“) do svěřené správy nemovitostí městské            části Praha 14 za kupní cenu do výše stanovené znaleckým posudkem

      II.  u k l á d á
             Radě městské části Praha 14
       
            1. zajistit veškeré úkony vedoucí k úplatnému převodu části pozemku parc. č.                  1295/3, k. ú. Hloubětín, do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

  T: do 31. 12. 2005

              2.  předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh kupní smlouvy	

KT: březen 2006

                                                                                                                      
  12.Návrh na změnu zřizovacích listin jednotlivých  příspěvkových organizací zřízených       městskou částí Praha 14
      
       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Jiroušek. V diskusi vystoupila RNDr.Nováková,    CSc., která připomínkovala zápis ze školské komise a Ing.Hollan s dotazem, aby bylo    specifikováno co je pojem hostinská činnost – tento pojem je dán školským zákonem.

   Hlasování:

   pro:                26     
   proti:              0
   zdržel se :       3
       
   Návrh usnesení byl přijat

   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.57/ZMČ/2005

   I.	 s c h v a l u j e

 změnu obsahu zřizovacích listin jednotlivých příspěvkových organizací zřízených  městskou částí Praha 14 z důvodu nové právní úpravy školského zákona a na to  navazujících právních norem

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

            zajistit vydání nových zřizovacích listin
           	                      T: 30. 9. 2005

 13. Návrh k řešení majetkoprávního vztahu potencionálního investora stavby „Obytný         soubor Broumarská – sever + jih, Praha 14 – Kyje“ k pozemkům, na kterých bude         stavba realizována 

          Materiál uvedl zástupce starosty Ing.Skala. V diskusi vystoupil Ing.Tůma, který        vyjádřil nesouhlas se stavbou v této oblasti, Ing.Froněk doplnil, že předložená       dokumentace bere v úvahu problém stoleté vody.Poté pan Zubec navrhl, aby do smlouvy       budoucí investor stavby zakomponoval do plánů stavby  S+J mimoúrovňový přechod       ulice Broumarská.. Na připomínku Ing.Štěpaře,CSc., že tuto dokumentaci nebylo možno       shlédnout, vystoupili   předsedové příslušných komisí a výborů, kteří potvrdili       projednávání tohoto materiálu na jejich jednáních.

       Hlasování:

       pro:         25            
       proti:        1
       zdržel se : 3
       
       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.58/ZMČ/2005

      I.	schvaluje

   řešit majetkoprávní vztah potencionálního investora stavby “Obytný soubor    Broumarská – sever + jih, Praha 14 - Kyje” k pozemkům, na kterých bude stavba    realizována, formou prodeje zastavěných částí pozemků parc. č. 80/1 a 84/1 bytovými    domy, o celkové výměře cca 5 861 m2; ostatní pozemky a jejich části (parc. č. 79/1,    80/1, 81, 84/1) ponechat ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14




   II.   u k l á d á
          Radě městské části Praha 14
          postupovat při řešení majetkoprávního vztahu potencionálního investora stavby           “Obytný soubor Broumarská – sever + jih, Praha 14 - Kyje” k pozemkům, na kterých           bude stavba realizována v souladu s bodem I. tohoto usnesení                    T:  průběžně

14. Návrh k podnětu na změnu územního plánu SU hl.m. Prahy funkčního využití        pozemku parc.č. 2671/14, 2671/111 a 2671/114 k.ú. Kyje z přírodní nelesní plochy        ZN  na technické  vybavení TO – zařízení k likvidaci komunálního odpadu

       Materiál uvedl zástupce starosty Ing.Skala.V rámci diskuse Ing.Tůma vyslovil svůj      nesouhlas s umístěním tohoto zařízení k likvidaci odpadu.Ing.Vojta v této souvislosti      upozornil na nepořádek v dané lokalitě.Na dotaz RNDr.Novákové, CSc., jak bude budoucí      investor kompenzovat zábor tohoto území, odpovídal starosta Ing.Froněk – v současné      době se neřeší stavba , nýbrž změna územního plánu a pokud dojde k následnému uzavření      smlouvy, bude kompenzace řešena v rámci možnosti využívání  služeb občany městské      části Praha 14.  Dále v diskusi vystoupil Ing.Štěpař,CSc., který projevil obavu nad      možným skladováním nebezpečného odpadu. Na toto reagovala MUDr.Pavlíčková, která      vysvětlila, že dle zákona o odpadech, musí být jasně stanoveno o jaký odpad se jedná a že      pro obzvlášť nebezpečný odpad jsou vyčleněna speciální místa.

      Hlasování:

      pro:               20                
      proti:              2
      zdržel se :       7
       
      Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.59/ZMČ/2005

       I.    n e m á   n á m i t  e k

              ke změně územního plánu SÚ hl. m. Prahy funkčního využití pozemku parc. č.               2671/14, 2671/111 a 2671/114 k. ú. Kyje z přírodní nelesní plochy ZN na technické               vybavení TO – zařízení k likvidaci komunálního odpadu

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

            sdělit stanovisko Zastupitelstva městské části Praha 14 ke změně územního plánu SÚ                  hl. m. Prahy funkčního využití pozemku parc. č. 2671/14, 2671/111 a 2671/114 k. ú.             Kyje z přírodní nelesní plochy ZN na technické vybavení TO –  zařízení  k  likvidaci             komunálního odpadu Magistrátu hl. m. Prahy – odboru územního plánu
                      T: 22. 9. 2005

14A. Návrh na změnu Územního plánu hl.m. Prahy z komunikace místního významu na          funkční využití PP – parkově upravené plochy

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



         Hlasování:

         pro:               25                
         proti:              0
         zdržel se :       4
       
        Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.60/ZMČ/2005

     I.     s o u h l a s í

            se změnou Územního plánu hl. m. Prahy na části pozemku parc. č. 232/222 k. ú.              Černý Most z komunikace místního významu na funkční využití  PP - parkově              upravené plochy

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

             sdělit stanovisko ke změně Územního plánu hl. m. Prahy na části pozemku parc.                          č. 232/222 k. ú. Černý Most z  komunikace místního významu na funkční využití                         PP -  parkově upravené plochy  Odboru územního plánu MHMP
                                                                                                                                                        T: 22. 9. 2005  

15.   Návrhy, připomínky, interpelace

        RNDr.Nováková, CSc.-petice za zrušení jednosměrného provozu v ulici                                                     Hodějovská.Odpověď (Ing.Froněk) – pokud je petice určena                                                     zastupitelstvu, je mu také vždy pro projednání na radě                                                     předána a členové zastupitelstva se k ní mohou vyjádřit
                                                 - OD Hloubětín – upozornila na stavební úpravy a ceduli, že                                                     stavba byla povolena, bude dodána písemná odpověď.
        				  - upozornila na záplavu ve vestibulu metra v Hloubětíně a                                                     podala návrh,aby toto bylo řešeno. Starosta Ing.Froněk slíbil                                                     písemnou odpověď ohledně řešení této situace.  Zároveň                                                    Ing.Skala bude jednat s TSK o opravě kanalizace.
      František Čuchal -  vznesl připomínku, aby se s TSK jednalo i o podchodu na                                              Českobrodské ulici, kde dochází k té samé situaci

     Ing.Tůma – návrh na dopravní opatření – vyznačení přechodu pro chodce v Lednické ulici                           u podchodu přes ČD a u mostu u ČD.
                        - u staré školy v Prelátské ulici opravit poklop na ulici
                        -zpomalovací pruh posunout proti obchodu Jahůdka, ulice Kališťská

     Ing.Štěpař, CSc. – vznesl připomínku ohledně změny neplacených parkovacích míst na                                        místa placená na Černém Mostě, bude dodána písemná odpověď 

   Mgr.Jiroušek – vyzval členy zastupitelstva k účasti do školských rad

   Ing.Froněk – vyzval představitele politických klubů k projednání návrhů na udělení                              čestného občanství

  Helena Mandjounehová – poukázala, že v ulici Za školou není celistvě dokončený chodník
                                              Starosta Ing.Froněk odpověděl, že chodník by měl být dán ke                                               kolaudaci v brzké době.
   
Ing.Tůma – dal podnět k přezkoumání dopravního opatření v Hodějovské ulici

Hlasování o obnovení obousměrného provozu v Hodějovské ulici

pro:                 9
proti:               12
zdržel se :        8                 Tento návrh nebyl přijat.

Ing.Hollan -  stručně uvedl závěry z jednání KV ve věci zrušení zákona o střetu zájmů,                          obsažené v předložené písemné informaci zastupitelstvu 
                    - dále kritizoval postup ÚMČ ve věci řešení protihlukových opatření                          v Hloubětíně.Zejména informaci, že se má dále čekat na zprovoznění                          Vysočanské radiály (předpokládané cca za 5 let) a jejich vliv na úroveň                           hlukové zátěže v oblasti.

 16. Závěr




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


                                    PhDr.Urbanová            …………………………….

	








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


