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ZÁPIS

z 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 24. 6. 2014 
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:    24  - dle prezenční listiny

Omluveni:    Zuzana Grigarová (příchod v 17. 20 hod),  Ing. Pavel Mixa, Hana Muhrová,                       MUDr. Kateřina Pavlíčková, Vladimíra Petzoldová, Ing. Mgr. Lucie                       Svobodová, Viktor Šíma

Neomluveni: 

Ověřovatelé:   Jiří Šebek,  Josef   Ťoupal   

Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 15. 00 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 Bc. Vondra oznámil členům zastupitelstva, že zápis z 15. 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:    Jiří Šebek, Josef  Ťoupal  

Hlasování :

pro:                      23   
proti:                    0 
zdržel se:              1
nepřítomni:          7

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

Starosta Bc. Vondra následně  navrhl, aby z programu zasedání zastupitelstva vzhledem  k připomínkám, které obdržel před zasedáním, byly staženy body 10, 11 a 12.  
Člen zastupitelstva Mgr. Tománek vznesl poté protinávrh na  stažení bodu č. 3.  

O tomto protinávrhu dal starosta Bc. Vondra hlasovat.





Hlasování: 
pro:                     9
proti:                   9
zdržel se:             6
nepřítomen:        7 

Tento návrh nebyl přijat. 

Poté dal starosta Bc. Vondra hlasovat o původním návrhu programu s návrhem na stažení bodů č. 10, 11,12.

Hlasování: 
pro:                     24
proti:                   0
zdržel se:             0
nepřítomen:        7 

Tento návrh byl přijat. 

  Návrh  programu: 

1. Zahájení a volba  návrhového a volebního výboru 

 2. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

3. Návrh k uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 14, Základní školou,      Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška  1006 a Kováckým provozním a servisním sdružením      a stanovení maximální výše poskytnutých finančních prostředků na rekonstrukci a provoz      sportoviště 

4. Návrh k návrhu Pravidel městské části Praha 14 pro ocenění občanů a udělování záštity a      partnerství městské části 

5. Návrh na stanovení počtu členů zastupitelstva městské části Praha 14 pro volební období      2014 - 2018 a počtu volebních obvodů v městské části Praha 14 pro volby do Zastupitelstva      městské části Praha 14 v roce 2014

6. Návrh k žádosti o svěření pozemků parc.č. 594/3, 594/5, 594/11, 625/1, 625/2, 630/4, 630/5 a     2641 vše v k.ú. Hloubětín, z vlastnictví hl.m.Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ 
    Praha 14

7. Návrh k odnětí stavby mostu na pozemku parc.č. 2827, k. ú. Kyje ze svěřené správy      nemovitostí MČ Praha 14

8. Návrh na odprodej bytových jednotek a prostorů sloužících k podnikání do osobního       vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické 

9. Návrh k návrhu na přidělení grantů v oblasti „Příspěvek na zajištění služby 2014“ 

10. Návrh k návrhu připomínek městské části Praha 14 ke Konceptu Odůvodnění        Metropolitního plánu Prahy  Materiál stažen.

11. Návrh k návrhu Rozvahy o území městské části Praha 14, podkladu pro IPR hl.m.Prahy        k dalšímu využití při zpracování Metropolitního plánu, při řešení strategických a        koncepčních vizí i detailních agend  Materiál stažen.

12. Návrh ke zpracovanému návrhu Urbanistické  ověřovací studie městské části Praha 14
      Materiál stažen.

13. Návrh k dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 –        Černý Most, Vybíralova 968

14. Návrh na převod finančních prostředků ze zdaňované činnosti městské části Praha 14 do        rozpočtu městské části Praha 14

15. Návrh – Závěrečný účet městské části Praha 14  za rok 2013

16. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské        části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2014

17. Návrh – II. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2014
    
18. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

19. Návrh k ověřeným problémům z Dětského fóra a Fóra Zdravé městské části Praha 14  a        stanovení garantů k ověřeným problémům 

20. Návrh k aktualizaci Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť včetně akčního plánu na        období 2014 -2015

21. Návrh k bezúplatnému převodu majetku MČ Praha 14 příspěvkové organizaci Praha 14        kulturní 

22. Návrhy, připomínky, interpelace

23. Závěr

Návrh programu 16. 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:  MUDr. Jan Kaufman, Mgr. Linda Kroupová, Jaroslav Jenšík  

Hlasování:  
pro:                    24
proti:                   0 
zdržel se:             0
nepřítomen:        7 

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 MUDr. Jan Kaufman.

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

   2. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. Následně se členům zastupitelstva představila nová uchazečka o výkon funkce přísedící paní Ivana Paclíková. V diskusi k tomuto bodu nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování 
o předloženém materiálu. 

Hlasování:  
pro:                     22
proti:                   0 
zdržel se:            2
nepřítomen:        7

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 30/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. 7. 2014

3. Návrh k uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 14, Základní školou,     Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška  1006 a Kováckým provozním a servisním     sdružením a stanovení maximální výše poskytnutých finančních prostředků na     rekonstrukci a provoz      sportoviště 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14  Bc. Radek Vondra. V diskusi následně vystoupil člen zastupitelstva Mgr. Tománek, který poukázal na to, že materiál se stane závazkem pro nové zastupitelstvo, vzhledem k uzavření smlouvy na 3 roky a dále poukázal na neefektivní výdaje, které městská část Praha 14 bude mít  s touto smlouvou spojeny. Na tyto podněty následně reagoval starosta Bc. Vondra, který upozornil na uvedení výpovědní lhůty a  poté předal slovo ředitelce ZŠ Gen. Janouška Mgr. Šťastné. Mgr. Šťastná vysvětlila členům zastupitelstva možnosti využití zdrojů na rekonstrukci sportoviště, poukázala na současný špatný stav sportoviště a s tím spojené riziko úrazů, zejména při hodinách tělesné výchovy. 
    Dále před členy zastupitelstva předstoupil Mgr. Rada, předseda Kováckého provozního a servisního sdružení (KPSS), který  seznámil členy zastupitelstva s činností výše uvedeného sdružení, poukázal též na možnosti finančních úspor a dlouhodobou spolupráci se základní školou. 
Předseda Finančního výboru Mgr. Dr. Štulc poté seznámil členy zastupitelstva s informacemi ohledně návrhu smlouvy, která je takto koncipována vzhledem k velmi přesnému využití finančních zdrojů získaných z hazardu – projekt umožňuje zapojit finanční prostředky účelově, rizika spojená s uzavřením této smlouvy byla prověřena, městská část bude mít kontrolu nad    výběrem dodavatelů, finanční prostředky budou uvolňovány na konkrétní vystavené faktury,    majetek pořízený pro sportoviště bude součástí majetku městské části Praha 14. 
Následně vystoupil člen zastupitelstva pan Zajac, který vznesl  dotazy týkající se  počtu členů KPSS a nakládání s finančními prostředky. Tyto dotazy poté zodpověděl Mgr. Rada, který také přislíbil dodat Stanovy KPSS. 
  Na dotazy členek zastupitelstva Ing. Pickové a paní Tománkové ohledně provozu sportoviště reagovala posléze ředitelka ZŠ Gen. Janouška Mgr. Šťastná a předseda KPSS Mgr. Rada – sportoviště bude volně přístupné veřejnosti po dohodě se základní školou a městskou částí Praha 14, bezpečnost bude zajištěna kustodem, který bude sportoviště procházet, tím budou řešeny i problémy spojené s údržbou sportoviště, bude inovován provozní řád vzhledem ke spolupráci s KPSS, ornitologická stezka zůstane zachována.
    Dále opět vystoupil člen zastupitelstva Mgr. Tománek, který vysvětlil svůj postoj k tomuto projektu, poukázal opětovně na závazek pro nové zastupitelstvo a navrhl, aby se o tomto materiálu nehlasovalo, i vzhledem k rozporům mezi zmiňovaným návrhem smlouvy a informacemi poskytnutými předsedou FV Mgr. Dr. Štulcem. Na jeho připomínky poté reagovala ředitelka ZŠ Gen. Janouška Mgr. Šťastná, která poukázala na značnou výši finančních prostředků vydávaných na údržbu stávajícího hřiště městskou částí Praha 14 v minulosti. V současnosti nemá škola na tuto údržbu dostatečné množství finančních prostředků, proto se snaží využít nabídky  dlouhodobé spolupráce s KPSS. 
Předseda FV Mgr. Dr. Štulc a starosta Bc. Vondra na závěr diskuse opětovně poukázali na návrh znění připravené smlouvy a na možnost kontroly ze strany městské části Praha 14. Po ukončení diskuse k tomuto materiálu dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro:                    17
proti:                   0 
zdržel se:            7
nepřítomen:        7

Tento návrh byl přijat a projekt bude realizován. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 31/ZMČ/2014

I.	s c h v a l u j e

1.	uzavření  smlouvy o  spolupráci  mezi  městskou  částí  Praha  14,  Základní  školou, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 a Kováckým provozním a servisním sdružením dle přílohy č. 1 

2.	maximální výši finančních prostředků, poskytnutých na rekonstrukci sportoviště v rámci  smlouvy o spolupráci dle přílohy č. 2

3.	poskytnutí finančních prostředků Kováckému provoznímu a servisnímu sdružení na mzdové výdaje kustodů, zajišťujících provoz sportoviště v rámci smlouvy                          o spolupráci dle přílohy č. 3 

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

1.	zajistit uzavření smlouvy o  spolupráci  mezi  městskou  částí  Praha  14,  Základní  školou, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 a Kováckým provozním                   a servisním sdružením                                                                             T: 30. 6. 2014

2.	zajistit průběžně poskytování finančních prostředků na rekonstrukci sportoviště                                     a mzdové výdaje kustodů v rámci smlouvy o spolupráci                         T: průběžně


4. Návrh k návrhu Pravidel městské části Praha 14 pro ocenění občanů a udělování záštity     a  partnerství městské části 
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:                    23
proti:                   0 
zdržel se:            1
nepřítomen:        7

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 32/ZMČ/2014

I.	s c h v a l u j e

	Pravidla městské části Praha 14 pro ocenění občanů a udělování záštity a partnerství městské části                     

II.	u d ě l u j e

	cenu městské části Praha 14 paní Bohumile Rysové

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

zajistit realizaci tohoto usnesení                                                                   T: 25. 6. 2014

5. Návrh na stanovení počtu členů zastupitelstva městské části Praha 14 pro volební      období 2014 - 2018 a počtu volebních obvodů v městské části Praha 14 pro volby do      Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2014
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:                     23
proti:                   0 
zdržel se:            1
nepřítomen:        7

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 33/ZMČ/2014

I.	s t a n o v u j e

		pro volební období 2014 - 2018 počet členů Zastupitelstva městské části Praha 14 na 31

II.	s c h v a l u j e

vytvořit na území městské části Praha 14 pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2014 jeden volební obvod

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

zajistit informování veřejnosti o stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro volební období 2014 - 2018 a počtu volebních obvodů na městské části Praha 14 pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2014 ve smyslu platných předpisů                                                                                         T: 25. 6.  2014

6. Návrh k žádosti o svěření pozemků parc.č. 594/3, 594/5, 594/11, 625/1, 625/2, 630/4,      630/5 a 2641 vše v k.ú. Hloubětín, 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:                    22
proti:                   0 
zdržel se:            2
nepřítomen:        7

Po ukončení hlasování vznesl návrhový a volební výbor námitku ohledně hlasování pana Tománka (hlasování provedla za nepřítomnosti pana Tománka členka zastupitelstva paní Tománková). Hlasování pana Tománka tudíž nebylo platné a bylo anulováno.  

Hlasování    
pro:                    21
proti:                   0 
zdržel se:            3
nepřítomen:        7

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 34/ZMČ/2014

I.	s c h v a l u j e

podání  žádosti o svěření pozemků parc. č. 594/3, 594/5, 594/11, 625/1, 625/2, 630/4, 630/5 a 2641 vše v k. ú. Hloubětín, 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 pozemků parc. č. 594/3, 594/5, 594/11, 625/1, 625/2, 630/4, 630/5 a 2641 vše v k. ú. Hloubětín, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14                                                                             T: 11. 7. 2014

7. Návrh k odnětí stavby mostu na pozemku parc.č. 2827, k. ú. Kyje ze 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:                    22
proti:                   0 
zdržel se:            2
nepřítomen:        7

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 35/ZMČ/2014

I.	s c h v a l u j e

odnětí stavby mostu na pozemku parc. č. 2827, k. ú. Kyje ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

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

zajistit odeslání žádosti o odnětí stavby mostu na pozemku parc. č. 2827, k. ú. Kyje ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 odboru evidence, správy a využití majetku HMHP                                                                                                           T: 30. 6. 2014

8. Návrh na odprodej bytových jednotek a prostorů sloužících k podnikání do osobního       vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické 
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:                    22
proti:                   0 
zdržel se:            2
nepřítomen:        7

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 36/ZMČ/2014

I.	s c h v a l u j e

1.	návrh na odprodej bytových jednotek a prostorů sloužících k podnikání do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.	smlouvu o provedení dražby dobrovolné elektronické, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě

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

zajistit uzavření smlouvy o provedení dražby dobrovolné elektronické, dle přílohy č. 2  tohoto usnesení a realizovat odprodej bytových jednotek a prostorů sloužících                         k podnikání formou dražby  dobrovolné elektronické dle přílohy č. 1         T: 15. 8. 2014

9. Návrh k návrhu na přidělení grantů v oblasti „Příspěvek na zajištění služby 2014“ 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra.  V diskusi členka zastupitelstva  paní Tománková vznesla dotaz týkající se nízkého zájmu žadatelů o granty. Na tento dotaz reagovala pracovnice OSVZ paní Hladíková, která poukázala na možnosti čerpání i z nabídky dvouletých grantů, tudíž o výše uvedené granty není mezi žadateli takový zájem i vzhledem k nabízeným nižším finančním částkám. 

Hlasování:  
pro:                     21 
proti:                   0 
zdržel se:            3
nepřítomen:        7

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 37/ZMČ/2014

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

přidělení grantů v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“ dle přílohy č. 1

II.	s c h v a l u j e

přidělení grantů v oblasti „Příspěvek na zajištění služby“ dle přílohy č. 2

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

1.	informovat žadatele o výsledcích grantového řízení                               T: 27. 6. 2014

2.	zajistit uzavření smluv s úspěšnými žadateli                                          T: 25. 7. 2014

10. Návrh k návrhu připomínek městské části Praha 14 ke Konceptu Odůvodnění       Metropolitního plánu Prahy 
Materiál stažen z programu jednání. 

11. Návrh k návrhu Rozvahy o území městské části Praha 14, podkladu pro IPR        hl.m.Prahy k dalšímu využití při zpracování Metropolitního plánu, při řešení        strategických a koncepčních vizí i detailních agend 
Materiál stažen z programu jednání. 

12. Návrh ke zpracovanému návrhu Urbanistické  ověřovací studie městské části Praha 14
Materiál stažen z programu jednání. 

Vzhledem k tomu, že starosta Bc. Vondra obdržel připomínky členů zastupitelstva k výše uvedeným materiálům, požádal Ing. Arch. Veselého, aby poskytl  členům zastupitelstva doplňující informace. Ing. Arch. Veselý informoval členy zastupitelstva o tom, že je nutné reagovat na změny v ÚP, protože pokud nebude MČ Praha 14 aktivní k připomínkám, bude hl.m.Praha rozhodovat bez případného vyjádření městské části Praha 14.   
   Na tento příspěvek následně reagoval pan Kramář, který vznesl dotaz, proč jsou plochy
veřejné zeleně, které byly v nedávné době nákladně osázeny, ve zpracovaném návrhu Urbanistické ověřovací studie městské části Praha 14 navrženy k zastavění a kdo tyto změny navrhl. Dále také zmínil zkušenosti občanského sdružení, že pozemky vedené v územním plánu jako parky a městská zeleň, které byly následně navrženy jako zastavitelné plochy, již nikdy do původního charakteru užívání vráceny nebyly. Na tento příspěvek následně reagoval starosta Bc. Vondra, který se snažil o vysvětlení rozdílu mezi návrhem Urbanistické studie a  překládanými podněty. 
   V další diskusi následně vystoupili členové zastupitelstva Ing. Picková, PhDr. Nováková, pan Zajac, pan Šebek, paní Tománková, MVDr. Pangrác, kteří přednesli své připomínky – chybí téma pražského okruhu, změny pozemků na stavební pozemky, zahušťování stávající zástavby, navýšení koeficientu výstavby, zpracování studie a její zafinancování a další podněty.  K těmto připomínkám se následně vyjádřil starosta Bc. Vondra – vysvětlil, proč je nutné reagovat na změny v ÚP,  zpracování studie  Ateliérem KAMA, který financuje společnost Landia, dále vysvětlil formy financování a cíle předložených studií, rozdíly mezi urbanistickou studií a vznesenými podněty. Na závěr konstatoval, že RMČ Praha 14 zpracuje rozklad pro ZMČ Praha 14. Po ukončení diskuse následovala přestávka. 

Po ukončení přestávky dal starosta prostor občanům městské části Praha 14.

paní Motošická -   ve svém příspěvku poukázala na nedostatečnou kapacitu v MŠ Jahodnice,                                  volný objekt v ulici Baštýřská  a na možnost komunikace s hl.m.Prahou                                  ohledně možného vybudování komunitního centra. 

Na tento příspěvek reagoval posléze starosta Bc. Vondra, který poukázal na možnost umístění dětí do jiných školek na území Prahy 14, která jsou kapacitně neobsazena. Dále se vyjádřil k využití objektu v Baštýřské ulici – objekt je volný, bohužel v současné době zcela neobyvatelný, městská část prověřuje možnosti zřídit v tomto objektu školku,  zároveň však bude reagovat i na vypsání dotačního programu Ministerstvem školství, je prověřována i možnost odkupu vhodného pozemku na Jahodnici k vybudování nové školky. 

Mgr. František Med – vyjádřil se ke stanoviskům vydaných MČ Praha 14 k výstavbě                                            společnosti CANABA. Na základě tohoto příspěvku starosta Bc.                                            Vondra přislíbil prověřit uzavření Memoranda o spolupráci. 

paní Marková – ve svém příspěvku se vyjádřila k předloženému Konceptu odůvodnění                                 Metropolitního plánu Prahy a k výstavbě společnosti CANABA 

paní Melicharová -  jako zástupce SVJ se vyjádřila k prodeji volných nebytových prostor v ul.                                   Kpt. Stránského – bývalá prádelna a přístup k ventilům, nabídka                                   předkupního práva a neobdržení odpovědí na svou korespondenci. Na                                   tento příspěvek reagoval zástupce starosty Ing. Vodák spolu s ředitelkou                                   SMP-14,a.s. Ing. Bažilovou, kteří vysvětlili proces privatizace,                                  informovanost o vypsání neadresného záměru a dále byl Ing. Vodák                                  pověřen starostou Bc. Vondrou k prověření neobdržené korespondence od                                  pí Melicharové. 

Dále paní Melicharová upozornila na rušení klidu v rámci kulturních produkcí pořádaných v objektu Plechárna, na zvýšení počtu nepřizpůsobivé mládeže a na výskyt injekčních stříkaček v okolí tohoto objektu. Na toto upozornění reagoval starosta Bc. Vondra – městská část Praha 14 obdržela grant na zateplení výše uvedeného objektu a na výměnu oken, čímž by se měla snížit hlučnost. Ohledně provozovaných aktivit nebyl informován o žádných hlášeních ze strany MP a dále zmínil zvýšení kvality prostoru skateparku pověřením kustoda. Na základě přednesených upozornění Mgr. Kuda a Mgr. Kašpar svolají pracovní schůzku s paní Melicharovou, na které se pokusí řešit zmíněné problémy.

Jiří Šebek – předal k řešení stížnost pana Jirmana (objekt Plechárna)

Po ukončení diskuse občanů se zastupiteli městské části Praha 14  starosta Bc. Vondra přistoupil k projednávání dalších bodů programu.  

13. Návrh k dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9       –  Černý Most, Vybíralova 968
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:                    21
proti:                   0 
zdržel se:            3
nepřítomen:        7

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 38/ZMČ/2014

I.	s c h v a l u j e

návrh dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, 
Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 
 
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

zajistit vydání dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, 
Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968                                                         T: 30. 6. 2014

14. Návrh na převod finančních prostředků ze zdaňované činnosti městské části Praha 14       do rozpočtu městské části Praha 14
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:                    20
proti:                   0 
zdržel se:            4
nepřítomen:        7

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 39/ZMČ/2014

I.	s c h v a l u j e

převod finančních prostředků ve výši 2.388.600 Kč ze zdaňované činnosti městské části Praha 14 do rozpočtu městské části Praha 14  
 
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

zajistit převod finančních prostředků ve výši 2.388.600 Kč ze zdaňované činnosti městské části Praha 14 do rozpočtu městské části Praha 14                         T: 30. 6. 2014

15. Návrh – Závěrečný účet městské části Praha 14  za rok 2013
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra spolu s předsedou Finančního výboru Mgr. Dr. Štulcem. V diskusi nikdo nevystoupil, proto starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém materiálu. 

Hlasování:  
pro:                    18
proti:                   0 
zdržel se:            5
nepřítomen:        8

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 40/ZMČ/2014


I.	s c h v a l u j e

- 	celoroční hospodaření a  závěrečný  účet  městské části Praha 14  za rok 2013 včetně Zprávy  o výsledku  přezkoumání  hospodaření  za  rok 2013 s výhradou nedostatků  uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření k odstranění méně závažných chyb a nedostatků ve formě Příkazu starosty č. 2/2014

	- 	plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2013
        
		příjmy                                                                                 	283.337,56 	tis. 	Kč
        			výdaje                                                                                 292.852,91 	tis. 	Kč
        			z toho:
        			kapitálové                                                                            	65.886,79 	tis. 	Kč
        			běžné                                                                                 	226.966,12 	tis. 	Kč
        			financování                                                                        	 9.515,35 	tis. 	Kč

	- 	plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2013    		s hrubým hospodářským výsledkem po předběžném zdanění ve výši  91.003 tis. Kč     
  
16. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti        městské  části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2014
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:                    19
proti:                   0 
zdržel se:            4
nepřítomen:        8

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 41/ZMČ/2014

I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

	1.	plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2014
        
		příjmy                                                                                   60.655,15 tis. 	Kč
        		výdaje                                                                                   53.661,18 tis. 	Kč
        		z toho:
        		kapitálové                                                                             12.384,33 tis. 	Kč
        		běžné                                                                                    41.276,85 tis. 	Kč
        		financování                                                                           -6.993,97 tis. 	Kč

	2.	plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2014 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 40.916 tis. Kč          

17. Návrh – II. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2014
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:                     19
proti:                   0 
zdržel se:            4
nepřítomen:        8

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 42/ZMČ/2014


I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

	2., 3., 4., 5., 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014

18. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
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:                    21
proti:                   0 
zdržel se:            2
nepřítomen:        8

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 43/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 z 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

19. Návrh k ověřeným problémům z Dětského fóra a Fóra Zdravé městské části Praha 14        a  stanovení garantů k ověřeným problémům 
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:                    19
proti:                   0 
zdržel se:            4
nepřítomen:        8

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 44/ZMČ/2014

I.	b e r e  n a  v ě d o m í
	
1.	formulované problémy vzešlé z veřejného jednání dětí a mládeže k celkovému rozvoji městské části Praha 14  dne 9. 4. 2014 a ověřené anketou, viz příloha č. 1, tab. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

2.	formulované problémy vzešlé z veřejného projednání k celkovému rozvoji  městské části Praha 14  dne 16. 4. 2014 a ověřené anketou, viz příloha č. 2, tab. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

3.	stanovení garantů za jednotlivé problémy dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4

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

zapracovat opatření a aktivity k řešení problémů definovaných na Dětském fóru  dne          9. 4. 2014 a Fóru Zdravé městské části Praha 14 dne 16. 4. 2014 ověřených anketou                do aktualizace Komunitního plánu Zdravé MČ pro roky 2014-2015 a předložit návrh aktualizace KPZMČ na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14                   T: 31. 12. 2014

20. Návrh k aktualizaci Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť včetně akčního        plánu na období 2014 -2015
Materiál uvedl zástupce starosty  městské části Praha 14  Mgr. Aleš Kuda. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Šebek, který vznesl podnět ohledně parku v Hostavicích.  Na tento podnět reagoval předkladatel materiálu Mgr. Kuda, který vysvětlil situaci týkající se parku v Hostavicích a dětského hřiště „park Vidlák“. Informoval o podání grantové žádosti a řešení celkového konceptu a provozu výše uvedených dětských hřišť.  Členka zastupitelstva paní Tománková připomněla v rámci koncepce možnost zřízení dopravního hřiště. Po této diskusi starosta Bc. Vondra přistoupil ke hlasování o předloženém materiálu.  

Hlasování:  
pro:                    19
proti:                   0 
zdržel se:            4
nepřítomen:        8

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 45/ZMČ/2014

I.	s c h v a l u j e

znění aktualizace Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť včetně akčního plánu na období  2014 - 2015                                    
     
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

1.	realizovat jednotlivé aktivity podle schváleného akčního plánu aktualizace Koncepce rozvoje dětských hřišť na období  2014 - 2015                                     T: 31. 12. 2015

2.	zpracovat akční plán na období 2016 - 2017                                        T: 31. 12. 2015

3.	předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 průběžné hodnocení naplňování akčního plánu z  období  2014 – 2015                                                  T: 31. 12. 2014


21. Návrh k bezúplatnému převodu majetku MČ Praha 14 příspěvkové organizaci Praha        14  kulturní 
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:                    22
proti:                   0 
zdržel se:            1
nepřítomen:        8

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 46/ZMČ/2014

I.	s c h v a l u j e

bezúplatný převod pěti jízdních kol a jednoho kávovaru příspěvkové organizaci                 Praha 14 kulturní v souladu se smlouvou o bezúplatném převodu věci movitých dle přílohy č. 1                      
 
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu věci movitých s příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní                                                                         T: 30. 6. 2014

22. Návrhy, připomínky, interpelace

Ing. Luděk Lisý -  připomněl členům zastupitelstva termín předložení kandidátních listin do                                   komunálních voleb 

Soňa Tománková – vznesla dotaz týkající se řešení bezpečnosti vznikající „rozhledny“ u                                    Kyjského  rybníka. Na dotaz reagoval starosta Bc. Vondra, který                                    informoval členy  zastupitelstva o tom, že  mezi městskou částí Praha 14                                    a Huť architektury Martin Rajniš s. r. o., byla uzavřena smlouva o                                    výpůjčce na pozemek, na kterém je umístěn artefakt – budoucí                                    rozhledna TRIFID, vše je v režimu vyjednávání, vyčkává se, jakou bude                                    mít postavení rozhledny odezvu.
                                   Ohledně bezpečnosti panuje velká obava. Na místě jsou instalovány                                    cedule se zákazem vstupu, byly osloveny policejní složky a pokud se                                    rozhledna neosvědčí, bude rozebrána.   

23. Závěr


Ověřovatelé: 

Jiří Šebek                              ……………………………….
 
Josef  Ťoupal                          ……………………………….





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

























































































































