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ZÁPIS

ze  16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 13.12.2005 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“  nám. plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
___________________________________________________________________________


Přítomni:    29 – dle prezenční listiny

Omluveni:    MUDr.Pavlíčková, Ing.Štěpař, CSc.

Neomluveni:  

Ověřovatelé:  Ing.Hollan, Mgr.Rovan

Zapisovatelka:   Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í


Starosta Ing.Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod. 16. 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 15. 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, Mgr.Rovan

Hlasování :      

pro:             26
proti:           0
zdržel se:    2                 

Ověřovatelé zápisu z  16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.







Poté starosta Ing.Froněk doplnil program jednání zastupitelstva o body :

3A - Návrh na změny v personálním složení Finančního výboru Zastupitelstva městské části     Praha 14

3B - Návrh na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněných členů         Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném         obdobném poměru na rok 2006

Návrh programu:
1.	Volba návrhové a volební komise

2.  Informace o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

  3. Návrh na udělení čestného občanství městské části Praha 14 Ludmile Odehnalové, Josefu Odehnalovi a plk. Jaroslavu Dobrovolnému

  4. Návrh odměn pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro rok       2006

 5. Návrh  na  odměnu  členům  zastupitelstva  městské  části  Praha  14,  kteří  jsou  pověření
	podepisováním doložky podle § 43 zák.č.131/2000 Sb., o hl.m.Praze za rok 2005
      
 6. Plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za I. - III. čtvrtletí roku 2005

 7. Návrh na III.úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005

 8. Návrh  rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006

   9.	Návrh na otevření kontokorentního úvěru na rok 2006 u PPF banky, a. s. ve výši 10 000  tis. Kč

10. Návrh na odepsání nedobytné pohledávky na základě pravomocného usnesení soudu        č. j. 94 K 35/2003 ze dne 12. 1. 2005

 11. Návrh na revokaci usnesení č. 73/ZMČ/2004  ze dne 21.12.2004

 12. Návrh na nové znění Zásad postupu pro prodej domu ve vlastnictví hl. m. Prahy,  svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14 

        13. Návrh na zrušení věcného břemene v objektu č. p. 904 v Kukelské ulici
     	
 14. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1581/2 v k. ú. Kyje
      
 15. Návrh k  majetkoprávnímu vypořádání pozemků parc. č. 793/61, 793/82, 793/96,  793/100, 793/145 a 793/146 o celkové výměře 677m2 v  k.  ú. Kyje mezi panem  Miroslavem Košťálem a městskou částí Praha 14

  16.	 Návrh ke svěření pozemku parc. č. 232/155, v k. ú. Černý Most z vlastnictví  hl. m. Prahy  do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14
      
  17.	 Návrh ke svěření  pozemků  v  k. ú. Hloubětín, funkčně spjatých s provozem školních  objektů z vlastnictví hl. m. Prahy, do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

   18. Návrh k bezúplatnému  převodu pozemků v k. ú. Hloubětín, funkčně spjatých s provozem          školních  objektů,  z  vlastnictví  České  republiky do svěřené správy nemovitostí 
         městské  části Praha 14 

19. Návrh na podání žádosti o dotaci z dotačního programu „podpora terénní práce 2006“

  20. Návrh na dofinancování Domu sociálních služeb, Bojčenkova 1099 provozovaným  Oblastním spolkem Českého červeného kříže

  21. Návrh dodatku č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Praha 9  –  Černý Most, Vybíralova         964 a Základní školy, Praha 9 - Černý Most Bří Venclíků 1140

  22. Návrhy, připomínky, interpelace

  23. Závěr

Dále Ing.Hollan vznesl připomínku, aby bod interpelace byl bodem samostatným.Starosta Ing.Froněk dal o této připomínce k programu jednání hlasovat:

Hlasování:

pro:           10
proti:         8
zdržel se:   10   Tento návrh nebyl přijat.

Následně dal starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém programu jednání včetně doplněných bodů 3A + 3B.

Hlasování :      

pro:             28
proti:           0
zdržel se:     1                 

Program  16. 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:  Ing.Bažilová, Ing.Cekota, Petr Zubec.

    Hlasování: 

    pro:           26
    proti:          0  
    zdržel se:   2               

   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.Podal stručné informace k bodům 41/2003, 25/2005,      50/2005. Body 71/2004, 9/2005 a 35/2005 se vztahovaly k programu 16. jednání. U bodu      42/2005 – účast na veřejné dražbě pozemků parc.č. 2665/110 a 2665/103, k.ú. Kyje, MŠ      Kostlivého, starosta Ing.Froněk informoval o konání dražby v roce 2006.
          Dále v diskusi k tomuto materiálu vystoupil Ing.Hollan s dotazem, čím byl schválen      počet  pracovníků ÚMČ Praha 14 v roce 2006.Tento dotaz  zodpověděl starosta      Ing.Froněk spolu s tajemníkem úřadu Ing.Lisým – schváleno  usnesením rady na základě      požadavků na  snížení neinvestičních nákladů.
         Dotaz Ing.Vojty k bodu 41- úprava komunikace Broumarská – odpovídal starosta      Ing.Froněk – v současné době se zpracovává prováděcí dokumentace.
        Dotaz Ing.Vysloužila ohledně bytové agendy – odpovídal starosta Ing.Froněk –      funkčnost  bytové komise zůstane zachována, byty bude nadále přidělovat Rada městské      části Praha 14, agenda zajišťovaná bytovým úsekem by měla být převedena do akciové      společnosti SMP – 14, a.s.
           Poté dal starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

    Hlasování:

     pro:            28
     proti:          0
     zdržel se:    0

    Návrh usnesení byl schválen.

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.61/ZMČ/2005

     I.     b e r e  n a  v ě d o m í

              informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

  3.	Návrh na udělení čestného občanství městské části Praha 14 Ludmile Odehnalové, Josefu Odehnalovi a plk. Jaroslavu Dobrovolnému
 
    Materiál uvedl starosta Ing. Froněk.Tento materiál byl projednán politickými kluby a     grémiem zastupitelstva. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing.Froněk     hlasovat.
 
   Hlasování o udělení čestného občanství paní Ludmile Odehnalové:
 
   pro:           27
   proti:          0    
   zdržel se :   2

   Hlasování o udělení čestného občanství panu Josefu Odehnalovi:

   pro:           25
   proti:          0    
   zdržel se :   3


   Hlasování o udělení čestného občanství plk.Jaroslavu Dobrovolnému:

   pro:           27
   proti:          0    
   zdržel se :   1

   Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

   pro:            28
   proti:          0
   zdržel se:    0

   Návrh usnesení byl schválen.
   
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č.62/ZMČ/2005

   I.     u d ě l u j e

          dle odst. 2, § 10 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze čestné občanství městské části                 Praha 14 :

         Ludmile Odehnalové
         Josefu Odehnalovi
         plk. Jaroslavu Dobrovolnému in memoriam

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

          zabezpečit potřebné kroky spojené s udělením čestných občanství

T: leden 2006

3A. Návrh na změny v personálním složení Finančního výboru Zastupitelstva městské    části Praha 14

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

      Hlasování:

      pro:            28
      proti:          0
      zdržel se:    0

     Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č.63/ZMČ/2005

     I.      j m e n u j e

            1.  členku Zastupitelstva městské části Praha 14 paní Evu Dokonalovou předsedkyní                  Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 ke dni 13. 12. 2005

            2.  člena Zastupitelstva městské části Praha 14 pana Josefa Ťoupala členem Finančního                  výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 ke dni 13. 12. 2005

3B. Návrh na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněných členů        Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo        v jiném obdobném poměru na rok 2006

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

      Hlasování:

      pro:            28
      proti:          0
      zdržel se:    0

    Návrh usnesení byl schválen.

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č.64/ZMČ/2005

   I.     s t a n o v u j e

          paušální částku pro náhradu výdělku neuvolněných členů Zastupitelstva městské části           Praha 14 na rok 2006, kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru               ve výši 200 Kč/hod

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

           zabezpečit náhradu výdělku neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14,            kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru

T: 31. 12. 2006

4. Návrh odměn pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro rok     2006

   Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. Protože se nikdo z členů zastupitelstva nepřihlásil do    diskuse, dal starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

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

   Návrh usnesení byl schválen.

   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.65/ZMČ/2005

  I.     s c h v a l u j e

         odměny oddávajícím členům Zastupitelstva městské části Praha 14 pro rok 2006 dle          přílohy č. 1

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

         zajistit vyplácení odměn oddávajícím v roce 2006 dle přílohy č. 1, která je nedílnou          součástí tohoto usnesení
        T: ihned

5. Návrh  na  odměnu  členům  zastupitelstva  městské  části  Praha  14,  kteří  jsou      pověření	podepisováním doložky podle § 43 zák.č.131/2000 Sb., o hl.m.Praze za rok      2005

     Materiál uvedl  starosta Ing.Froněk. 

     Hlasování: 

     pro:            27        
     proti:          0   
     zdržel se:    1

     Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.66/ZMČ/2005

     I.    s c h v a l u j e

            poskytnutí odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Ing.Václavu             Hollanovi, Ing. Vladimíru Vojtovi, CSc. a Ing. Miroslavu Vysloužilovi, každému ve             výši 5.000 Kč

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

           zabezpečit poskytnutí odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14            Ing. Václavu Hollanovi, Ing. Vladimíru Vojtovi, CSc. a Ing. Miroslavu Vysloužilovi
 
                                                                                                                       T: prosinec 2005  

6.	Plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za I. - III. čtvrtletí roku 2005

 Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. V diskusi vystoupila RNDr.Nováková, CSc.,  s dotazem ohledně záporného salda. Na tento dotaz odpovídal  Mgr.Rovan – uvedl na příkladu jak jsou výdaje přesouvány a čím jsou kryty. 
    Pan Čuchal spolu s Ing.Hollanem poukázali na čerpání běžných výdajů OVD –  Mgr.Rovanem bylo vysvětleno, že se jedná o půjčku majiteli RD v Hostavicích,  v současné době je s majitelem jednáno o splátkovém kalendáři a  půjčka je v souladu se  stavebním zákonem. Ing.Hollan vznesl dotaz, jak je zaručena návratnost půjčky, proč není  zajištěna smluvně spolu s dohodou o splátkovém kalendáři.Ing.Froněk informoval o tom,  že tato záležitost bude dána k právnímu posouzení a na základě toho bude řešena.
          Dále se Ing.Hollan dotázal na termín sociálně vyloučených komunit.Mgr.Rovan podal       informace – jedná se např. o osoby, které se vrátily z výkonu trestu. 
      Hlasování: 

      pro:            27       
      proti:          0   
      zdržel se:    2

      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.67 /ZMČ/2005
		
      I.    s c h v a l u j e   

           1.  plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za I. -  III. čtvrtletí roku 2005

                příjmy	178.377,43 tis. Kč    

                výdaje	192.453,22 tis. Kč
                z toho     
                        kapitálové	  24.715,44 tis. Kč
                        běžné	167.737,78 tis. Kč
                ztráta	  14.075,79 tis. Kč


           2.  plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za  I. -                 III. čtvrtletí roku 2005 s kladným hospodářským výsledkem  ve výši 24  619  tis. Kč       


 7.	Návrh na III.úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005

Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. V diskusi se dotázala RNDr.Nováková, CSc., na  financování jazykových kurzů. Tyto kurzy pro zaměstnance jsou hrazeny částečně ze zaměstnaneckého fondu a financování kurzů pro vedení radnice je zahrnuto do kapitoly hospodářské správy.

     Hlasování: 

     pro:            28       
     proti:          0   
     zdržel se:    1

     Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.68 /ZMČ/2005

     I.   s c h v a l u j e   

          1.  III. 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 II. úpravě a změně	270.332.300	Kč 
                navýšení rozpočtu v III. úpravě celkem	  13.848.100	Kč
                z toho:                                                                       
               dotace ze státního rozpočtu	    4.955.900	Kč 
               investiční dotace MHMP	    -  1.000.000	Kč 
               fond rezerv a rozvoje	    5.699.600	Kč           
               ostatní	    2.176.200	Kč  
              navýšení o příspěvek ze zdaňované činnosti	    1.135.000	Kč           
              zaměstnanecký fond	       881.400	Kč 
              rozpočet po III. úpravě a změně k 30. 11. 2005 činí	284.180.400	Kč

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

 8.	Návrh  rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006
 
    Materiál uvedl starosta Ing.Froněk a podal informace k rozpočtu HMP.Mgr.Rovan informoval o sestavování rozpočtu m.č. Praha 14. Na základě diskuse     ohledně personálního  auditu budou členům zastupitelstva, kteří projevili zájem, poskytnuty     bližší informace ve formě závěrečné zprávy. Dále RNDr.Nováková, CSc., poukázala na     špatný stav náměstí v Hloubětíně a na poskytnutí  300.000,- Kč na provoz Domu sociálních služeb v Bojčenkově ulici.Ing.Froněk podal informace, že oprava náměstí v Hloubětíně bude  řešena v rámci rozpočtu v roce 2006 a 300.000,- Kč je vratná půjčka.
      Na připomínku paní Krátké, která se týkala stavu dětských hřišť, reagoval starosta Ing.Froněk, který informoval, že i v příštím roce bude pokračováno v jejich obnově.
      Hlasování : 

      pro:            28     
      proti:           0
      zdržel se :    1 

      Návrh usnesení  byl  schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.69/ZMČ/2005

      I.   s c h v a l u j e   
           1.  návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006
      
              objem příjmů	232.010,0 tis. Kč
              objem výdajů	229.771,0 tis. Kč
              běžné výdaje	228.671,0 tis. Kč
              kapitálové výdaje	    1.100,0 tis. Kč
              financování 	 -  2.239,0 tis. Kč
     
         2.  limit objemu mzdových prostředků, finančních prostředků na platy 53 350  tis. Kč               
          
         3.  návrh  finančního  plánu zdaňované činnosti  vlastního  hospodaření  na  rok 2006 dle
              přílohy č. 2      
          
         4.  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  přechodné   finanční   výpomoci   ČČK  ve  výši                   300 000 Kč  na  úhradu   provozních  výdajů,  které budou městské části Praha 14                vráceny v průběhu roku 2006

   II.  z m o c ň u j e
         Radu městské části Praha 14

        schvalovat rozpočtové úpravy u běžných a kapitálových výdajů maximálně do výše             5mil. Kč  a  o  těchto úpravách vždy informovat Zastupitelstvo  městské  části Praha  14             v  rámci   čtvrtletních  rozborů  hospodaření   předkládaných  Zastupitelstvu městské           části  Praha 14
                                                                                                                             T: průběžně


Návrh na otevření kontokorentního úvěru na rok 2006 u PPF banky, a. s. ve výši 
      10 000  tis. Kč

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

        Hlasování:

        pro:                28               
        proti :              0 
        zdržel se:        1 

       Tento návrh usnesení byl přijat. 

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.70/ZMČ/2005

       I.     s o u h l a s í   

              s návrhem na otevření kontokorentního úvěru na rok 2006 u PPF banky, a. s. ve výši                    10 000 tis. Kč

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

              zajistit uzavření kontokorentního úvěru u PPF banky, a. s. na rok 2006

T: 31. 12. 2005

10.	Návrh na odepsání nedobytné pohledávky na základě pravomocného usnesení soudu  č. j. 94 K 35/2003 ze dne 12. 1. 2005

      Materiál  uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan.Na připomínku Ing.Vysloužila ohledně          lepšího smluvního podchycení v této záležitosti reagoval Mgr.Rovan, který vysvětlil, že          toto je dáno schválenou metodikou. 

         Hlasování:

         pro:            29      
         proti:           0 
         zdržel se:     0 

        Tento návrh usnesení byl přijat.
    
        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.71/ZMČ/2005

        I.         s c h v a l u j e   

                  odepsání nedobytné pohledávky na základě pravomocného usnesení soudu                                 č. j. 94 K 35/2003 ze dne 12. 1. 2005





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

                   zajistit odepsání nedobytné pohledávky na základě pravomocného usnesení soudu                                  č. j. 94 K 35/2003 ze dne 12. 1. 2005
         T: 31. 12. 2005

 11. Návrh na revokaci usnesení č. 73/ZMČ/2004  ze dne 21.12.2004
 
      Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi k tomuto materiálu vystoupil Ing.Vojta         s dotazem, který se týkal zatížení věcným břemenem. Poté 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.72/ZMČ/2005

       I.       r e v o k u j e

                 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 73/ZMČ/2004 ze dne 21. 12.                  2004 v plném rozsahu

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

                zajistit seznámení pana Jiřího Kadavého, bytem Froncova 446, Praha 9                 s rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 14
        T: 31. 12. 2005
                                                                                                                      
  12. Návrh na nové znění Zásad postupu pro prodej domu ve vlastnictví hl. m. Prahy,    svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14 
      
       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan.Ing.Froněk zdůraznil, že zastupitelstvo bude       nadále rozhodovat o prodeji domů i o specifických případech, které se vyskytnou.       Následně bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

      Hlasování:

      pro:              29       
      proti:             0
      zdržel se :     0 
       
      Návrh usnesení byl přijat

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.73/ZMČ/2005




    I.     schvaluje

    nové znění „Zásad postupu pro prodej domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do     správy nemovitostí městské části Praha 14“ (příloha č. 1) 

   II.   ukládá
          Radě městské části Praha 14
       
          postupovat při prodeji bytového fondu dle nových „Zásad postupu pro prodej domů ve           vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14“ 

T: od 1. 1. 2006
13.	Návrh na zrušení věcného břemene v objektu č. p. 904 v Kukelské ulici

      Materiál uvedl starosta Ing.Froněk.V diskusi Ing.Hollan uvedl, že všichni lékaři přestěhovali své ordinace proto, že představenstvo družstva jim nově stanovilo vysoké nájemné.Požadované nájemné bylo ještě vyšší než v nově pronajatých prostorách.Dále v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta  Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

      Hlasování:

      pro:              28            
      proti:            0
      zdržel se :     1
       
      Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.74/ZMČ/2005

      I.     s c h v a l u j e

             zrušení věcného břemene v objektu č. p. 904, k. ú. Hloubětín, v Kukelské ulici              spočívající v závazku BD Lehovec 904 poskytovat prostory v části domu č. p. 904              k provozování nestátní zdravotní péče (lékařské ordinace) po dobu deseti let ode dne              vkladu kupní smlouvy uzavřené dne 25. 3. 2002
	
    II.   u k l á d á
           Radě městské části Praha 14
	
           zajistit podání návrhu ke katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze            na zrušení věcného břemene ve smyslu bodu I. tohoto usnesení

T: 31. 1. 2006
14.	Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1581/2 v k. ú. Kyje

       Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. 

       Hlasování:

       pro:   29                            
       proti:   0         
       zdržel se : 0   
       
       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.75/ZMČ/2005

       I.       s c h v a l u j e

                uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1581/2 v k. ú. Kyje o výměře                       243 m2, za cenu ve výši 2 140 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu  520 020 Kč mezi                 paní Libuší Šmalclovou, bytem Mimoňská 627/11, Praha 9 a městskou částí Praha                14 

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

                informovat paní Libuši Šmalclovou o rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha                 14 a zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1581/2 v k. ú. Kyje

T: 28. 2. 2006

15.	Návrh k  majetkoprávnímu vypořádání pozemků parc. č. 793/61, 793/82, 793/96, 793/100, 793/145 a 793/146 o celkové výměře 677m2 v  k.  ú. Kyje mezi panem Miroslavem Košťálem a městskou částí Praha 14

     Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. 

     Hlasování:

     pro:          29                     
     proti:           0 
     zdržel se :    0
       
    Návrh usnesení byl přijat

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.76/ZMČ/2005

    I.       s c h v a l u j e

             uzavření kupní smlouvy (příloha č. 7) mezi vlastníkem pozemků parc. č. 793/61,              793/82, 793/96, 793/100, 793/145 a 793/146 o celkové výměře 677 m2 v k. ú. Kyje              panem Miroslavem Košťálem, bytem Kostelec 70, Jihlava zastoupeným na základě              plné moci panem Jaroslavem Bečkovským, bytem Jažlovická 1314/13, Praha 4  a              městskou částí Praha 14 za kupní cenu v celkové výši 416 355 Kč

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

             zajistit uzavření kupní smlouvy s panem Miroslavem Košťálem na odkoupení              pozemků parc. č. 793/61, 793/82, 793/96, 793/100, 793/145 a 793/146 o celkové              výměře 677 m2  v  k. ú. Kyje
         T: 31. 3.  2006

16.	Návrh ke svěření pozemku parc. č. 232/155, v k. ú. Černý Most z vlastnictví  hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

     Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. 


     Hlasování:

     pro:             29                  
     proti:            0
     zdržel se :     0
       
     Návrh usnesení byl přijat

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.77/ZMČ/2005

     I.      s c h v a l u j e

             svěření pozemku parc. č. 232/155 v k. ú. Černý Most, 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 projednání žádosti o svěření               pozemku parc. č. 232/155 v k. ú. Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené              správy nemovitostí městské části Praha 14
          T: 31. 1. 2006

17.	Návrh ke svěření  pozemků  v  k. ú. Hloubětín, funkčně spjatých s provozem školních objektů z vlastnictví hl. m. Prahy, do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

     Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. 

     Hlasování:

     pro:          28                     
     proti:          0  
     zdržel se :   1
       
     Návrh usnesení byl přijat

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.78/ZMČ/2005

     I.       s c h v a l u j e

              svěření pozemků v k. ú. Hloubětín (příloha č. 1), funkčně spjatých s provozem               školních objektů, 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 projednání žádosti o svěření              pozemků v k. ú. Hloubětín (příloha č. 1), funkčně spjatých s provozem školních              objektů, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části              Praha 14
          T: 31. 1. 2006




 Návrh k bezúplatnému převodu pozemků v k. ú. Hloubětín, funkčně spjatých  s provozem školních  objektů,  z  vlastnictví  České  republiky do svěřené správy 
       nemovitostí  městské části Praha 14 

    Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. 

    Hlasování:

    pro:           27                    
    proti:           0 
    zdržel se :   2
       
    Návrh usnesení byl přijat

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.79/ZMČ/2005

    I.      s c h v a l u j e

            bezúplatný převod pozemků (příloha č. 1), funkčně spjatých s provozem školních             objektů,  z  vlastnictví České republiky do svěřené správy nemovitostí městské                        části Praha 14 

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

            zajistit podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových             o bezúplatný převod pozemků (příloha č. 1), funkčně spjatých s  provozem školních             objektů, z vlastnictví České republiky do svěřené správy nemovitostí městské části             Praha 14 
            T: 31. 1. 2006

 Návrh na podání žádosti o dotaci z dotačního programu „podpora terénní práce  2006“

    Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. 

    Hlasování:

    pro:          28                       
    proti:         0   
    zdržel se :  1 
       
    Návrh usnesení byl přijat

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.80/ZMČ/2005

    I.      s c h v a l u j e

            1.  podání žádosti o dotaci z dotačního Programu podpora terénní práce 2006

            2.  finanční spoluúčast na dotačním Programu podpora terénní práce 2006 ve výši                    94.665 Kč z rozpočtu městské části Praha 14

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

          zajistit předložení žádosti o dotaci z dotačního Programu podpora terénní práce 2006

T: ihned

20.	Návrh na dofinancování Domu sociálních služeb, Bojčenkova 1099 provozovaným Oblastním spolkem Českého červeného kříže

     Materiál uvedl  starosta Ing.Froněk. V diskusi vystoupila RNDr.Nováková,CSc.,  s dotazy      týkajícími se financování DSS a  zda rada městské části nezvažovala odprodej tohoto      objektu. Starosta Ing.Froněk objasnil, že financování DSS bylo dotčeno změnou      v dotacích a bude záležet na výši dotací v příštím roce. Tento objekt by neměl být      prodáván, neboť městská část do něj investovala velkou částku finančních   prostředků.      K tomuto se vyjádřil i Ing.Vojta, který poukázal na nutnost tohoto zařízení na naší městské      části.

     Hlasování:

     pro:           27                           
     proti:         0      
     zdržel se :  2   
       
     Návrh usnesení byl přijat

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.81/ZMČ/2005

     I.      s c h v a l u j e

             poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500.000 Kč na pokrytí provozních nákladů              Domu sociálních služeb, Bojčenkova 1099 provozovaného Oblastním spolkem             Českého červeného kříže Praha 9 v roce 2005 

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

            zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Oblastnímu spolku             Českého  červeného kříže Praha 9 ve výši 500.000 Kč na pokrytí provozních nákladů             Domu sociálních služeb, Bojčenkova 1099 v roce 2005

T: 30. 12. 2005

21. Návrh dodatku č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Praha 9  –  Černý Most,             Vybíralova 964 a Základní školy, Praha 9 - Černý Most Bří Venclíků 1140

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






    Hlasování:

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

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.82/ZMČ/2005

    I.      s c h v a l u j e

            dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964                       a Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140

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

           zajistit podepsání dodatku č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9 – Černý Most,            Vybíralova 964 a Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140

T: 30. 12. 2005
22.   Návrhy, připomínky, interpelace


Ing.Hollan - připomněl návrh na změnu jednacího řádu ZMČ, bude předáno politickým                        klubům k vyjádření.Starosta se omluvil, že na slib zapomněl a splní dodatečně.
                     - vznesl dotaz ohledně změny stanoviska k přestavbě a nástavbě bývalého Domu                        služeb na Lehovci  v ul. Slévačská. Zda došlo k nějaké věcné změně nebo jaká                        byla příčina změny stanoviska RMČ.Odpověď bude zpracována OÚR
                     - přednesl interpelaci v níž  uvedl příklad dlouhé doby projednávání stavby                         prodejny potravin LIDL v Hloubětíně. Firma David Hubálek - Global                         (zastupující firmu LIDL) podala dne 30.7.2004 návrh na vydání rozhodnutí o                         umístění stavby „prodejna potravin LIDL“ včetně dopravního řešení (a to i                         světelného signalizačního zařízení) a napojení na inženýrské sítě. Odbor                         dopravy MHMP vydal dne 30.9.2004 územní rozhodnutí o umístění stavby                         včetně SSZ. Jmenovaný navrhovatel předložil teprve 14.11.2005 neúplnou                         žádost o stavební povolení na úpravu komunikace.Do 2.12.2005 nebyla ještě                         předložena žádost o stavební povolení na SSZ. V závěru interpelace uvedl – za                         účelem ucelenější a objektivnější informace občanů vypracoval příspěvek do                         měsíčníku Listy Prahy 14, jeho text předal redakci a požádal o jeho uveřejnění                         v č.1/2006.Současně požádal, aby informace v rámci diskusního fóra byly                         objektivní.

RNDr.Nováková, CSc.-vznesla dotaz na pokračování soudního sporu se společností                                            APION.Starosta Ing.Froněk informoval o podrobnostech ohledně                                            soudního sporu a o podání žaloby na vyklizení,soudní spor bude 
                                           nadále pokračovat
                                         - požádala o bližší informace o financování DDS v Bojčenkově                                            ulici.Mgr.Jiroušek vyzval v této věci RNDR.Novákovou k jednání                                            za účasti pana Beňáka (ved.OSVZ).



Ing.Vojta - přednesl žádost občanů ulice Za Rokytkou týkající se ceny prodeje pozemků                      v této lokalitě.OESM zpracuje návrh odpovědi na tuto žádost
                   - připomněl členům zastupitelstva návrh Etického kodexu. Předsedové                      politických klubů vznesou po projednání  případné připomínky       	


Ing.Tůma - vznesl požadavek, zda by stavební odbor nemohl zajistit přechody v Lednické                       ulici.Tento požadavek bude zpracován OVD.
                   - dále vznesl námět, který se týkal možností nakládání s odpady.Na tento námět                       reagoval Ing.Vysloužil, který připomněl dobře fungující sběrný dvůr v Horních                       Počernicích, který mohou využívat i občané městské části Praha 14

23. Závěr

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


                                    Mgr.Rovan                   …………………………….

	































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


