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ZÁPIS

z 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 25. 3. 2014 
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:      30 - dle prezenční listiny

Omluveni:   MUDr. Lubomír Kulíšek, PhDr. Eva Nováková, MVDr.  Martin Pangrác,                      MUDr. Kateřina Pavlíčková  (příchod v 15.05 hod), Tomáš Velík,MBA                     (příchod  v 17. 10 hod), Ing. Pavel Mixa 

Neomluveni: 

Ověřovatelé:   Vladimíra Petzoldová, Ing. Ilona Picková  

Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 15. 00 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 Bc. Vondra oznámil členům zastupitelstva, že zápis z 14. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty. 

Poté starosta  Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

Navrženi byli:   Vladimíra Petzoldová, Ing. Ilona Picková   

Hlasování :

pro:                     25    
proti:                    0 
zdržel se:              0
nepřítomni:          6

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

Starosta Bc. Vondra následně přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva.  

  Návrh  programu: 

1. Zahájení a volba  návrhového a volebního výboru 

2. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

3. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14  za II. pololetí roku 2013

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

5. Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2013

6. Návrh na přidělení grantů organizacím žádajícím ve více podoblastech oblasti 2 – sportovní,     kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 a podpora činnosti     tělovýchovných jednot v roce 2014 s navrhovanou podporou celkově přesahující částku 
    50 tis Kč

7. Návrh k podání dodatku  žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2014

8. Návrh – IV. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2013

9. Návrh – I. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2014

10. Návrh k bezúplatnému převodu gastro zařízení příspěvkové organizaci Mateřská škola        Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968

11. Návrh k realizaci projektu „Realizace e-Governmentu pro Prahu 14 II“ 

12. Návrh k realizaci projektu „Regenerace veřejného prostranství ZŠ Vybíralova“

13. Návrh k realizaci projektu „Revitalizace vnitrobloků Černý Most - objekt B, objekt C a        objekt E“

14. Návrh k realizaci projektu „Park Pilská“ 

15. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 235. 537,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 491 ulice       Krylovecká, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 234. 247,- Kč váznoucí na bytě       v č.p. 764 ulice Rochovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 140. 012,- Kč       váznoucí na bytě v č.p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši       165. 622,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, na postoupení       pohledávky ve výši 167. 200,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 845, ul. Gen. Janouška, Praha 9

16. Návrh k žádosti o svěření pozemků pod budovou ZŠ Vybíralova a pozemků funkčně        spjatých se ZŠ Vybíralova, k. ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy        nemovitostí MČ Praha 14

17. Zpráva ke zprávě o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 za rok        2013 a plánu činnosti na rok 2014

18. Zpráva o plnění akčního plánu koncepce dětských hřišť a sportovišť pro roky 2012 a 2013

19. Návrhy, připomínky, interpelace

20. Závěr

Člen Zastupitelstva městské části Praha 14 pan Zajac dále požádal o doplnění programu a to zařazení bodu č. 18A- zrušení a.s. Správa majetku Prahy 14.  O takto upraveném návrhu programu dal následně hlasovat starosta Bc. Vondra. 

Hlasování: 
pro:                   4 
proti:                 13
zdržel se:           8  
nepřítomen:       6   

Tento návrh nebyl přijat. 

Poté dal starosta městské části Praha 14  Bc. Vondra hlasovat o původně navrženém programu zasedání. 

Hlasování: 
pro:                   24 
proti:                 0
zdržel se:           1  
nepřítomen:       6   

Tento návrh byl přijat. 

Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14  byl schválen.

1. Volba návrhového a volebního výboru
Starosta Bc. Radek Vondra vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhového a volebního výboru. Tajemnicí návrhového a volebního výboru navrhl paní Mgr. Evu Štětinovou, pracovnici  OPKČ.

Navrženi byli:  Zuzana Grigarová, Mgr. Linda Kroupová, Mgr. Dr. Petr Štulc  

Hlasování:  
pro:                    25
proti:                   0 
zdržel se:             1
nepřítomen:        5

Tento návrh byl přijat. 

Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni.

Starosta  Bc. Vondra  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  Mgr. Dr. Petr Štulc. 

Dále starosta Bc. Vondra přistoupil k projednávání  jednotlivých bodů programu.

2. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. V diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém materiálu. 

Hlasování:  
pro:                    26
proti:                   0 
zdržel se:             2
nepřítomen:        3

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 13/ZMČ/2014



I.	z v o l i l o

	přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

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

zajistit doručení seznamu zvolených přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 9                                                      T: 8. 4. 2014

3. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14  za II. pololetí roku 2013
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém materiálu. 

Hlasování:  
pro:                    29
proti:                   0 
zdržel se:             0
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 14/ZMČ/2014

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 2013

4. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi následně vystoupila členka zastupitelstva paní Krátká, která vznesla dotazy k úkolům č. 27/ZMČ/2013 a 54/ZMČ/2013. Tyto dotazy poté zodpověděl zástupce starosty Ing. Vodák a další postupy ohledně zmíněné privatizace vysvětlila zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová. Starosta Bc. Vondra poté přistoupil ke hlasování o předloženém materiálu.  

Hlasování:  
pro:                    28
proti:                   0 
zdržel se:             1
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 15/ZMČ/2014

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a informaci o vyřízení interpelací, námětů a dotazů ze 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14



5. Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2013
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  V diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém materiálu. 

Hlasování:  
pro:                    29
proti:                   0 
zdržel se:             0
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 16/ZMČ/2014

I.	b e r e  n a  v ě d o m í
	
	informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2013

6. Návrh na přidělení grantů organizacím žádajícím ve více podoblastech oblasti 2 –     sportovní,  kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 a podpora     činnosti tělovýchovných jednot v roce 2014 s navrhovanou podporou celkově     přesahující částku  50 tis Kč
Materiál uvedl  starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém materiálu. 

Hlasování:  
pro:                    29
proti:                   0 
zdržel se:             0
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 17/ZMČ/2014

I.	s c h v a l u j e 

přidělení grantů žádostem podle seznamu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

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

	1.	informovat žadatele o výsledcích grantového řízení
T: 14. 4. 2014

zajistit podepsání smluv s úspěšnými žadateli                
T: 30. 4. 2014

7. Návrh k podání dodatku  žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok     2014
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  V diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém materiálu. 


Hlasování:  
pro:                    29
proti:                   0 
zdržel se:             0
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 18/ZMČ/2014

  I.	s c h v a l u j e

1.	podání dodatku žádosti o dotaci ve výši 375.000 Kč do programu Podpora terénní práce pro rok 2014 vyhlášeného Úřadem vlády ČR

2.	závazek finanční spoluúčasti z rozpočtu městské části Praha 14 ve výši 310.491 Kč
                            								          T: 30. 3. 2014
8. Návrh – IV. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2013
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  V diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém materiálu. 

Hlasování:  
pro:                    26
proti:                   0 
zdržel se:             3
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 19/ZMČ/2014

I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

	17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013

9. Návrh – I. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2014
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  V diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém materiálu. 

Hlasování:  
pro:                    23
proti:                   0 
zdržel se:             6
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 20/ZMČ/2014

I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

	1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014


10. Návrh k bezúplatnému převodu gastro zařízení příspěvkové organizaci Mateřská        škola Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  V diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém materiálu. 

Hlasování:  
pro:                    29
proti:                   0 
zdržel se:             0
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 21/ZMČ/2014

I.	s c h v a l u j e

	bezúplatný převod gastro zařízení  příspěvkové organizaci  Mateřská škola  Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, v souladu se smlouvou o bezúplatném převodu věcí movitých dle přílohy č. 1  - pouze v tiskové podobě

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

zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých s příspěvkovou organizací  Mateřská škola Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968             T: 11. 4. 2014

11. Návrh k realizaci projektu „Realizace e-Governmentu pro Prahu 14 II“ 
Materiál uvedl  zástupce starosty městské části Praha 14 Mgr. Aleš Kuda. V diskusi  poté se svými dotazy vystoupili členové zastupitelstva pan Zajac a Mgr. Tománek. Dotazy, které se týkaly nezpůsobilých výdajů a uvedeného množství odpracovaných hodin, následně zodpověděla Ing. Mezenská (OSMI) – předpis dle příručky k předepsané žádosti a  předkladatel materiálu  Mgr. Kuda  - upřesnil počet odpracovaných hodin a poukázal na uzavření dohody o pracovní činnosti. Po zodpovězení těchto dotazů již v diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém materiálu. 

Hlasování:  
pro:                    25
proti:                   0 
zdržel se:             4
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 22/ZMČ/2014

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

podání projektové žádosti „Realizace e-Governmentu pro Prahu 14 II“ s celkovým rozpočtem 9.992.474 Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost
II.	s c h v a l u j e

1.	poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu MČ Praha 14,             tj. 749.474 Kč

2.	financování nezpůsobilých výdajů projektu

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

zajistit doložení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14 do podané projektové žádosti „Realizace e-Governmentu pro Prahu 14 II“ v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost
          T: 26. 3. 2014

12. Návrh k realizaci projektu „Regenerace veřejného prostranství ZŠ Vybíralova“
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  V diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém materiálu. 

Hlasování:  
pro:                    26
proti:                   0 
zdržel se:             3
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 23/ZMČ/2014

I.	s o u h l a s í

s předložením projektové žádosti „Regenerace veřejného prostranství ZŠ Vybíralova“             s celkovým rozpočtem 15 943 402 Kč v rámci vyhlášené  13. výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost

II.	s c h v a l u j e

1.	poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu „Regenerace veřejného prostranství ZŠ Vybíralova“  z rozpočtu městské části  Praha 14, tj. 1 195 756 Kč

2.	financování nezpůsobilých výdajů projektu „Regenerace veřejného prostranství            ZŠ Vybíralova“ ve výši 145 200 Kč

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

zajistit podání projektové žádosti „Regenerace veřejného prostranství ZŠ Vybíralova“          v rámci vyhlášené 13. výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost                                                                     T: 17. 4. 2014




13. Návrh k realizaci projektu „Revitalizace vnitrobloků Černý Most - objekt B, objekt C       a  objekt E“
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  V diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém materiálu. 

Hlasování:  
pro:                    27
proti:                   0 
zdržel se:             2
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 24/ZMČ/2014

I.	s o u h l a s í

s předložením projektové žádosti  „Revitalizace vnitrobloků Černý Most - objekt B, objekt C a objekt E“ s celkovým rozpočtem 21 870 481 Kč v rámci vyhlášené                   13. výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost

II.	s c h v a l u j e

1.	poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu „Revitalizace vnitrobloků Černý Most - objekt B, objekt C a objekt E“ z rozpočtu městské části Praha 14,                            tj. 1 584 562  Kč

2.	financování nezpůsobilých výdajů projektu „Revitalizace vnitrobloků Černý Most - objekt B, objekt C  a  objekt E“ ve výši 742 998 Kč

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

zajistit podání projektové žádosti „Revitalizace vnitrobloků Černý Most - objekt B, objekt C   a  objekt E“ v rámci vyhlášené 13. výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost                               T: 17. 4. 2014

14. Návrh k realizaci projektu „Park Pilská“ 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.  V diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém materiálu. 

Hlasování:  
pro:                    27
proti:                   1 
zdržel se:             1
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 25/ZMČ/2014


I.	s o u h l a s í

s předložením projektové žádosti „Park Pilská“ s celkovým rozpočtem               31 088 925,52 Kč v rámci vyhlášené 13. výzvy k předkládání projektových žádostí                v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost

II.	s c h v a l u j e

1.	poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu „Park Pilská“ z rozpočtu            městské části Praha 14,  tj. 1 516 994,09 Kč

2.	financování nezpůsobilých výdajů projektu „Park Pilská“ ve výši 10 862 337,71 Kč

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

zajistit podání projektové žádosti „Park Pilská“ v rámci vyhlášené 13. výzvy k předkládání projektových žádostí v  Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost
          T: 31. 3. 2014

15. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 235. 537,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 491 ulice       Krylovecká, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 234. 247,- Kč váznoucí na bytě       v č.p. 764 ulice Rochovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 140. 012,- Kč       váznoucí na bytě v č.p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9, na postoupení pohledávky ve       výši 165. 622,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, na postoupení       pohledávky ve výši 167. 200,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 845, ul. Gen. Janouška, 
      Praha 9
Materiál uvedl  zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi  poté vystoupili členové zastupitelstva paní Krátká, paní Tománková, pan Kutmon, Mgr. Tománek  a MUDr. Pavlíčková. Jejich dotazy se týkaly vysokých částek u předložených pohledávek a procesního postupu při jejich vymáhání. Tyto dotazy následně zodpověděla Ing. Bažilová, ředitelka a.s. Správa majetku Prahy 14 spolu s předkladatelem materiálu Ing. Vodákem a zástupkyní starosty Ing. Mgr. Svobodovou. Po zodpovězení dotazů přistoupil starosta Bc. Vondra ke hlasování o předloženém materiálu. 

Hlasování:  
pro:                    28
proti:                   0 
zdržel se:             1
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 26/ZMČ/2014

I.	s c h v a l u j e

postoupení pohledávek včetně příslušenství (poplatky z prodlení, úrok z prodlení, který bude dopočítán ke dni prodeje) dle přílohy č. 1  tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  s tím, že pohledávky lze rozdělit podle velikosti obsazovaných, právně volných bytů v souladu v článkem 2.1 Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14. Výše postoupených pohledávek bude upravena o výši poplatků z prodlení, popřípadě úroků z prodlení, které se vyčíslí ke dni prodeje.                                                      T: průběžně

16. Návrh k žádosti o svěření pozemků pod budovou ZŠ Vybíralova a pozemků funkčně        spjatých se ZŠ Vybíralova, k. ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené        správy nemovitostí MČ Praha 14
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém materiálu. 

Hlasování:  
pro:                    29
proti:                   0 
zdržel se:             0
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 27/ZMČ/2014

I.	s c h v a l u j e

podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 232/81 pod budovou ZŠ Vybíralova                     a pozemků parc. č. 232/82, 232/84, 232/85, 232/156, 232/185, 232/83 a 232/201 funkčně spjatých se ZŠ Vybíralova, k. ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

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

zajistit podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 232/81 pod budovou ZŠ Vybíralova                     a pozemků parc. č. 232/82, 232/84, 232/85, 232/156, 232/185, 232/83 a 232/201 funkčně spjatých se ZŠ Vybíralova, k. ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14                                                     T: 31. 3. 2014

17. Zpráva ke zprávě o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14       za rok  2013 a plánu činnosti na rok 2014
Materiál uvedla předsedkyně KV ZMČ Praha 14 MUDr. Kateřina Pavlíčková, která seznámila členy zastupitelstva s činností výše zmíněného výboru. Vzhledem k tomu, že v následné diskusi nikdo nevystoupil, starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro:                    28
proti:                   1 
zdržel se:             0
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 28/ZMČ/2014

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti  kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 za rok 2013 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě



II.	s c h v a l u j e   

plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na rok 2014 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě   

III.	u k l á d á
	kontrolnímu výboru Zastupitelstva městské části Praha 14

zajistit plnění výše uvedeného plánu činnosti                                                 T: průběžně

18. Zpráva o plnění akčního plánu koncepce dětských hřišť a sportovišť pro roky 2012 a       2013
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Mgr. Aleš Kuda, který krátce seznámil členy zastupitelstva s plněním akčního plánu. V diskusi k tomuto materiálu nikdo nevystoupil. 

Starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra následně seznámil členy zastupitelstva se závěry z  veřejného projednání, které proběhlo v pondělí 24. 3. 2014 a týkalo se návrhu na vybudování sportovní haly v Hloubětíně.  
Dále starosta Bc. Vondra  vyzval občany městské části Praha 14, kteří se přihlásili do diskuse, aby členy zastupitelstva seznámili se svými podněty a návrhy.  

p. Březina –  ve svém příspěvku poukázal na výstavbu společnosti Canaba a dále požádal                        o informace ohledně historie dotčeného pozemku a možnost revokace usnesení,                       které se této problematiky týká. 
Starosta Bc. Vondra následně podal informace k stavebnímu pozemku – byl určen pro dopravní stavbu vzhledem k žižkovské radiále, historii pozemku lze dohledat. 

p. Jirman – vznesl dotaz, kdy bude zpracována odpověď na petici k výstavbě společnosti                     Canaba. Starosta Bc. Vondra návrh odpovědi zpracuje po veřejném projednání                     dne 27. 3. 2014. 

paní Marková – poukázala na zvýšení koeficientu  a další problémy spojené s navrhovanou                             výstavbou společnosti Canaba

Mgr. Med – písemně předal členům zastupitelstva 10 bodů  týkajících se výše uvedené                        výstavby a zároveň požádal, aby byly tyto odpovědi zpracovány a předaná                        žádost na odpovědi  byla součástí zápisu z tohoto jednání zastupitelstva. 

K této problematice se následně vyjádřili členové zastupitelstva MUDr. Kulíšek a pan Kutmon, který zároveň navrhl, aby do programu byl zařazen návrh na revokaci usnesení
 č. 581/RMČ/2013. O tomto návrhu dal následně  Bc. Vondra hlasovat.

Hlasování:  
pro:                    14
proti:                   6 
zdržel se:             10
nepřítomen:        1

Tento návrh nebyl přijat. 

Protože tento návrh nebyl přijat, vystoupila členka zastupitelstva paní Tománková s návrhem, aby bylo znovuprojednáno usnesení č. 581/RMČ/2013 vzhledem k předložené petici občanů. Na tento návrh reagoval starosta Bc. Vondra a vznesl protinávrh k navrženému usnesení paní Tománkové:  
navrhl, aby Rada městské části Praha 14 znovuprojednala všechna usnesení, která se týkají pozemků při ulici Bryksova pro plánovanou zástavbu Canaba a změnu koeficientů a o výsledku informovala Zastupitelstvo městské části Praha 14 na příštím zasedání


Hlasování:  
pro:                    27
proti:                   0 
zdržel se:            2
nepřítomen:        2

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 29/ZMČ/2014

I.	p o v ě ř u j e
	Radu městské části Praha 14,

aby znovuprojednala všechna usnesení, která se týkají pozemků při ulici Bryksova pro plánovanou zástavbu Canaba a změnu koeficientů a o výsledku informovala Zastupitelstvo městské části Praha 14 na příštím zasedání

Paní Tománková poté podala opětovný návrh na znovuprojednání usnesení č. 581/RMČ/2013. Na tento návrh reagoval návrhový a volební výbor, který upozornil, že je zbytečné přijímat další usnesení, když usnesení s kterým členové zastupitelstva před chvílí souhlasili  je z větší části shodné s návrhem usnesení  paní Tománkové. 

Člen zastupitelstva pan Šíma v další diskusi k výstavbě společnosti Canaba požádal starostu Bc. Vondru o písemné dokumenty, které vznikly z jednání s MHMP. Starosta Bc. Vondra přislíbil jejich předložení v rámci veřejného projednání dne 27. 3. 2014.  

S dalšími názory a podněty k výstavbě společnosti Canaba se poté vyjádřili členové zastupitelstva PhDr. Nováková, Mgr. Dr. Štulc, pan Šebek,  Mgr. Tománek a pan Kutmon.     


MVDr. Martin Pangrác -  ve svém příspěvku reagoval na zpracovanou odpověď týkající se                                            jeho interpelace z minulého zasedání zastupitelstva ohledně KC                                            Hloubětínská. Starosta Bc. Vondra poté poukázal na výši                                            přihlášených arch. týmů a informoval o tom, že vítězný návrh                                            bude  prezentován jak občanům městské části Praha 14 , tak i                                            členům zastupitelstva v květnu na veřejném projednání.  

Soňa Tománková – vyjádřila se k projektům MČ Praha 14 a k otevřené radnici

Dále členové zastupitelstva přednesli své interpelace a návrhy: 






19. Návrhy, připomínky, interpelace

MUDr. Kateřina Pavlíčková – předala písemně interpelace týkající se  správy bytové                                                     jednotky a realizace neoprávněné stavby v ul. Herdovská. 
                                                    Na interpelaci ohledně stavby v ul. Herdovská následně                                                     reagovala Ing. Joudová (OV), která členy zastupitelstva                                                     seznámila s dalším postupem a v další diskusi se této                                                     problematice také  věnovali pan Šebek, pan Vůjtěch a                                                     MVDr. Pangrác. Na tyto interpelace budou zpracovány                                                     odpovědi.  

20. Závěr
 
  Ověřovatelé: 

 Vladimíra Petzoldová                            ……………………………….
 
 Ing. Ilona Picková                                  ……………………………….





………………………………………		…………………………………………
                Bc. Radek Vondra				           Ing. Mgr. Lucie Svobodová
       starosta městské části Praha 14                         zástupkyně starosty městské části Praha 14

























































































































