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ZÁPIS

ze  17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 23.3.2006 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“  nám. plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
___________________________________________________________________________


Přítomni:    26 – dle prezenční listiny

Omluveni:  Petr Kovanda, PhDr.Jelenová, Ing.Mixa, JUDr.Hášová, Ing.Vojta

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. 17. 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 16. 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:             21
proti:           0
zdržel se:     1                

Ověřovatelé zápisu z  17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.








Návrh programu:
1.	Volba návrhové a volební komise

2.  Informace o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

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

4.   Návrh  na stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva       městské části Praha 14

5.   Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

6.   Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 za rok 2005 a jeho plán práce na       rok 2006

7.   Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14

8.   Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2005

9.   Návrh na přidělení grantových prostředků v roce 2006

10.  Návrh na IV.úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005

11.  Návrh plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2005

12.  Návrh k návrhu na změnu Územního plánu hl.m.Prahy funkčního využití pozemku        parc.č. 1315/4 k.ú. Hloubětín z kategorie zahrádky a zahrádkové osady – PZO na území        čistě obytné -OC

13.  Návrh na odepsání nedobytné pohledávky ve výši  155.424,-- Kč za užívání bytu v ulici         Slévačská 905 Praha 9 dle usnesení soudu 13D 431/2005 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení         – pouze v tiskové podobě

14.  Návrh k uzavření dohody o splátkách 

15.  Návrh k prodeji pozemků pod bytovými domy parc.č. 2685, 2686, 2687 a 2688 v k.ú.        Hloubětín

16.  Návrh k prodeji pozemků pod bytovými domy parc.č. 2693,2694 a 2695 v k.ú. Hloubětín

17.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 2599/67 v k.ú. Kyje

18.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 1099 v k.ú, Kyje

19.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 1162/1 v k.ú. Kyje

20.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 1178/1 v k.ú. Kyje

21.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 69/5 v k.ú. Kyje

22.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 117 v k.ú. Kyje 

23.  Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 862 na pozemku parc.č.        1240/8 o výměře 295m2 , pozemku parc.č. 1240/8 o výměře 295 m2, pozemku parc.č.        1240/9 o výměře 1739 m2 , pozemku parc.č. 1240/7 o výměře 937 m2 vše v k.ú.        Hloubětín v ulici Kolbenova v Praze 9, mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a        kupujícím  Bytovým  družstvem  Kolbenova  862/27 za  dohodnutou  kupní  cenu             3.306 324 Kč

24.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 656/2 a 656/3 k.ú.        Hostavice společnosti PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5

25.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 73/2 k.ú. Kyje společnosti          PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5

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

27.  Návrh k žádost o svěření pozemku parc.č. 1072/192 v k.ú. Hloubětín do svěřené správy        nemovitostí městské části Praha 14

28.  Návrh ke svěření pozemku parc.č. 1155  o výměře 160 m2 v k.ú Kyje

29.  Návrh k žádosti o bezúplatný převod části pozemku parc.č. 1018/1, k.ú. Hostavice do        svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

30.  Návrh ke směně pozemků parc.č. 2889/3 a parc.č.2889/56 v k.ú. Kyje, včetně staveb        komunikací na předmětných pozemcích umístěných ve vlastnictví Ing.Milana Horáčka za        pozemek parc.č. 2262/1 v k.ú. Kyje ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14

31.  Návrh k bezúplatnému převodu pozemků parc.č. 2887/1 a parc.č. 2889/1, včetně staveb        komunikací na předmětných pozemcích umístěných, k.ú. Kyje ve vlastnictví Ing.Milana        Horáčka do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14  

32.  Návrh na realizaci záměru městské části Praha 14 vykoupit část pozemku parc.č. 983/1        k.ú. Kyje za účelem zřízení chodníku v ulici Oborská

33.  Návrh k souhlasnému prohlášení městské části Praha 14 o vlastnictví domu čp. 123 na        pozemku parc.č. 134/2 o výměře 101 m 2 v k.ú. Kyje, ve prospěch pana Jaroslava Zimy,        bytem Za Rokytkou 123, Praha 9

34.  Návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků parc.č. 2665/110 a 2665/103, k.ú. Kyje pod        budovou MŠ Kostlivého a přiléhající veřejnou komunikaci

35.  Návrh k uzavření darovací smlouvy na komunikaci Lucinková s pozemkem parc.č. 8/12,        k.ú. Hostavice mezi společností TRUST INVEST, s.r.o. se sídlem Legerova 616/78,        Praha 2 a městskou částí Praha 14 

36.  Návrhy, připomínky,  interpelace

37.   Závěr








     Ing.Tůma předložil návrh, aby z programu jednání byl stažen bod č. 26 a aby tento   materiál byl znovu projednán v příslušných komisích a výborech. Starosta Ing.Froněk dal o   tomto návrhu hlasovat

  Hlasování 

  pro:             5          
  proti:           12    
  zdržel se :    5

  Tento návrh nebyl přijat.

  Poté bylo hlasováno o původně navrženém programu jednání.

  Hlasování 

  pro:             21          
  proti:            0    
  zdržel se :    1

  Program  17. 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 pana Bohumila Sobotku, vedoucího     Kanceláře starosty.

    Navrženi byli:  Ing.Bažilová, paní Hušková, pan Zubec.

    Hlasování: 

    pro:            22
    proti:          0  
    zdržel se:    1             

   Členové návrhové a volební komise byli schváleni.

   Starosta požádal členy návrhové a volební komise, aby si přesedli ke stolu k panu Sobotkovi
   a zvolili si ze svého středu předsedu. 

  Členové návrhové komise si ze svého středu zvolili předsedu a to paní Huškovou.

2.  Informace o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

     Materiál uvedl starosta Ing.Froněk, který upřesnil splnění bodů 62 a 76 a odpověděl na      dotaz  Ing.Hollana ohledně plnění bodů 42 – veřejná dražba pozemků 2665/110 a      2665/103 v k.ú. Kyje ( předložen materiál ) a 56 – úplatný převod pozemků parc.č. 1295/3      v k.ú.Hloubětín ( nelze splnit, neboť likvidátor oznámil, že celý pozemek bude prodán      formou dražby).
 
    Hlasování:

    pro:           23 
    proti:          0
    zdržel se:   1

    Návrh usnesení byl schválen.

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.1/ZMČ/2006

     I.     b e r e  n a  v ě d o m í

              informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

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

       Materiál uvedl starosta Ing. Froněk. V diskusi se dotázal Ing.Hollan na zavedení normy        ISO. Ing.Lisý vysvětlil, že tato norma je mezinárodně uznávána a je doporučena        Ministerstvem vnitra a  její zavedení zvyšuje nikoli administrativu, ale nároky na        vedoucí odborů. Na dotazy Ing.Štěpaře, CSc., ohledně informací o přijatých usneseních a        přílohách a o rozhodnutí  rady o překlasifikaci pozemků určených pro výstavbu sídliště        Jahodnice odpovídal starosta Ing.Froněk spolu s tajemníkem úřadu Ing.Lisým –usnesení i        přílohy jsou     pro členy zastupitelstva kdykoliv k dispozici v kanceláři starosty a pokud        jsou některé přílohy na webových stránkách neveřejné, je to z toho důvodu, aby byla       dodržena nařízení Úřadu pro ochranu osobních údajů, která určují citlivost osobních       údajů. Ohledně výstavby sídliště Jahodnice je v kompetenci rady posoudit zvýšení či       snížení koeficientu, ne však změnu územního plánu.

     Hlasování 

     pro:           23
     proti:          0    
     zdržel se :   1

   Návrh usnesení byl schválen.
   
   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č.2/ZMČ/2006

   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 2005

   II.    s c h v a l u j e

              postoupení pohledávek dle přílohy č. 3 

 4.   Návrh na stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům        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:           23  
       proti:         0
       zdržel se:   2

       Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.3/ZMČ/2006

      I.      s t a n o v u j e

              měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části               Praha 14 s účinností od 1. 3. 2006 v následující výši :

             členům rady	2.200 Kč
             předsedům výborů a komisí		2.020 Kč
             členům výborů, komisí, zvláštních orgánů	1.730 Kč
            ostatním členům zastupitelstva	   740 Kč

     II.    s c h v a l u j e

             poskytnutí rozdílu mezi dosud stanovenou výší měsíčních odměn a nově stanovenou              výší měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 za              období od 1. 1. 2006 do 28. 2. 2006

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

             zabezpečit výplatu odměn neuvolněným členům zastupitelstva podle odstavce I. a II.              ve  stanovené výši
T: 9. 4. 2006
5.   Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

      Materiál uvedl  starosta Ing.Froněk. Následně se představila Mgr.Netrvalová, nová       uchazečka o funkci přísedícího. V diskusi vystoupila s dotazem RNDr.Nováková, CSc.,       která   se zeptala Mgr.Netrvalové na její dosavadní zkušenosti s podobnou činností.Tento       dotaz byl   zodpovězen.

      Hlasování: 

      pro:          25                
      proti:        0   
      zdržel se:  0  

      Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.4/ZMČ/2006

     I.      z v o l i l o 

             přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2, které jsou              nedílnou součástí tohoto usnesení

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

              zajistit doručení seznamů zvolených přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9               předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 9
            T: 31. 3. 2006

6.   Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 za rok 2005 a jeho plán práce       na rok 2006

   Materiál uvedl starosta Ing.Froněk spolu s předsedou KV Ing.Hollanem. Poté bylo       hlasováno o předloženém usnesení.
	
     Hlasování: 

     pro:             25      
     proti:            0   
     zdržel se:      0

     Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.5/ZMČ/2006
		
     I.     b e r e  n a  v ě d o m í

            zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2005

     II.    s c h v a l u j e 

            plán práce kontrolního výboru na rok 2006

   
7.   Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14
	
 Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. Rada přijala negativní stanovisko k navrhovaným  změnám, neboť zápis ze zasedání zastupitelstva by nebyl vyhotoven do 7 dnů – dle  Jednacího řádu. Interní předpis zajistí, aby interpelace byly součástí zápisu ze zasedání a  byly též spolu se zápisem archivovány. 
     Na připomínku RNDr.Novákové, CSc., která upozornila, že ne vždy se všem členům  zastupitelstva dostane odpověď na interpelaci,  kterou  interpeloval  jeden člen  zastupitelstva, odpovídal starosta Ing.Froněk- odpověď obdrží samozřejmě všichni  členové zastupitelstva, kteří projeví zájem o odpověď.Dále RNDr.Nováková, CSc.,  poukázala na to, že některé interpelace vzniknou v průběhu zasedání zastupitelstva –  starosta Ing.Froněk upozornil, že písemné interpelace nemusí být podávány vždy jen na  zastupitelstvu a dotazy nejsou považovány za interpelace a jsou zodpovídány ihned  v rámci zasedání.
    Ing.Dubský upozornil, že ze zasedání zastupitelstva je pořizován magnetofonový  záznam a zápis je ověřován zvolenými ověřovateli, kteří by měli ověřit zda přednesené  interpelace odpovídají. Starosta Ing.Froněk  upozornil na znění Jednacího řádu § 11 odst.  1, že interpelace mají být předkládány vždy v písemné formě. 

      Hlasování: 

      pro:           16        
      proti:          7   
      zdržel se:   2

     Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.6/ZMČ/2006

     I.     n e s c h v a l u j e

             změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1

8.   Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2005
 
    Materiál uvedl starosta Ing. Froněk.V diskusi vystoupil Ing.Štěpař, CSc., který se        dotázal na využití přidělených finančních prostředků k předloženým projektům a jejich        kontrolu využití.Starosta Ing.Froněk zodpověděl – chodí kontroly z úřadu, které se        zaměřují na využití těchto prostředků.
              Dále v diskusi Ing.Tůma vznesl podnět, aby adresáti přidělených grantů dávali na        vědomí programy projektů a aby se jich tak mohli zúčastňovat členové odborných        komisí.
       
       Hlasování : 

       pro:             25    
       proti:           0
       zdržel se :     0

      Návrh usnesení  byl  schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.7/ZMČ/2006

      I.      b e r e  n a  v ě d o m í

                  informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2005

9.   Návrh na přidělení grantových prostředků v roce 2006

      Materiál uvedl starosta ing.Froněk .Na dotaz RNDr.Novákové, CSc., týkající se vrácení       finanční částky na granty v sociální a zdravotní oblasti -  osobní asistenci, odpovídal       starosta Ing.Froněk – počítá se s pomocí této mimograntové skupině.
           Na dotaz Ing.Štěpaře, CSc., ohledně dalších možností na získání finančních         prostředků též odpovídal starosta Ing.Froněk – organizace mohou získávat i další finanční       prostředky z jiných zdrojů – např. sponzorské dary, členské příspěvky.

      Hlasování:

      pro:                 25             
      proti :              0 
      zdržel se:         0

     Tento návrh usnesení byl přijat. 

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.8/ZMČ/2006

      I.      b e r e  n a  v ě d o m í

               přidělení grantových prostředků dle přílohy č. 1

      II.     s c h v a l u j e

               přidělení grantových prostředků dle přílohy č. 2

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

                zabezpečit přidělení grantových prostředků
            T: 31. 5. 2006

10.  Návrh na IV.úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005

      Materiál  uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. Ing.Hollan vznesl dotaz ohledně  snížení        rozpočtu o 270.500,--. Tento dotaz zodpověděl Mgr.Rovan  - jde o výsledek převodů v        rozpočtu. Na dotaz  Ing.Štěpaře, CSc., týkající se  rozpočtu OHS, Mgr.Rovan vysvětlil,        že odbory převádějí část  svých finančních         prostředků na nákup potřebných věcí na        OHS, který je z těchto prostředků hradí.
 
        Hlasování:
 
       pro:            25      
       proti:           0 
       zdržel se:     0 

Tento návrh usnesení byl přijat.
    
Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.9/ZMČ/2006

I.      s c h v a l u j e

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

        schválený rozpočet	214.014,00 tis.	Kč 
        financování	    4.591,00 tis.	Kč 
        výdaje	218.605,00 tis.	Kč 
        upravený rozpočet po III. úpravě a změně	284.180,40 tis.	Kč 
        snížení rozpočtu ve IV. úpravě celkem 	     - 270,50 tis.	Kč 
        z toho: 
        dotace ze státního rozpočtu	    1.471,00 tis.	Kč 
        neinvestiční dotace MHMP	    1.565,60 tis.	Kč 
        fond rozvoje a rezerv	  - 4.242,90 tis.	Kč 
        ostatní	       248,00 tis.	Kč 
        zaměstnanecký fond	       687,80 tis.	Kč          rozpočet po IV. úpravě a změně k 31. 12. 2005 činí	283.909,90 tis.	Kč


11.  Návrh plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2005
 
       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. Ing.Hollan vznesl dotaz na rozpočet OVD-        ostatní záležitosti bydlení, kdy byla poskytnuta částka 200.000,- na statické zajištění         rodinného domu v Hostavicích z rozpočtu ORJ 08 Odboru výstavby a dopravy a která         byla na minulém zasedání zastupitelstva prezentována jako půjčka. Mgr.Rovan vysvětlil,         že se jedná o pohledávku m.č., kterou bude majitel domu splácet. 
         RNDr.Nováková, CSc. se zeptala na poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt.Tento       dotaz byl zodpovězen rovněž Mgr.Rovanem (jedná se o poplatky za ubytování v hotelích       či jiných rekreačních zařízeních nacházejících se na naší městské části).

     Hlasování:

     pro:                23  
     proti :             0
     zdržel se :       2              

     Tento návrh usnesení byl přijat. 

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.10/ZMČ/2006

     I.      s c h v a l u j e

     1.  plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2005 

příjmy	255.071,64 tis.	Kč 
              výdaje	273.603,20 tis.	Kč 
              z toho 
              kapitálové	  42.728,01 tis.	Kč 
              běžné	230.875,19 tis.	Kč 
              financování 	 -18.531,56 tis.	Kč 

             2.  plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2005                            s hospodářským výsledkem ve výši 1.032 tis. Kč
                                                                                                                      
12.  Návrh k návrhu na změnu Územního plánu hl.m.Prahy funkčního využití pozemku        parc.č. 1315/4 k.ú. Hloubětín z kategorie zahrádky a zahrádkové osady – PZO na        území čistě obytné -OC

       Materiál uvedl starosta Ing.Froněk  spolu se zástupcem starosty Ing.Skalou. V diskusi        nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

       Hlasování:

       pro:               25     
       proti:             0
       zdržel se :     1
       
       Návrh usnesení byl přijat

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.11/ZMČ/2006

    I.      n e s o u h l a s í

            s návrhem na změnu Územního plánu hl. m. Prahy funkčního využití pozemku                       parc. č. 1315/4, k. ú. Hloubětín z kategorie zahrádky a zahrádkové osady – PZO                        na území čistě obytné – OC z důvodu zachování celistvosti plochy určené pro             zahrádky




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

          sdělit stanovisko Zastupitelstva městské části Praha 14 k návrhu změny Územního           plánu  hl. m. Prahy funkčního využití pozemku parc. č. 1315/4, k. ú. Hloubětín odboru           územního plánu MHMP
T: 29. 3. 2006

13.  Návrh na odepsání nedobytné pohledávky ve výši  155.424,-- Kč za užívání bytu        v ulici Slévačská 905 Praha 9 dle usnesení soudu 13D 431/2005 dle přílohy č. 1        tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě

      Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. RNDr.Nováková, CSc., se dotázala, zda se dědicové       zřekli svého dědictví a jak bude dále postupováno s předáním předmětného bytu.           Odpovídal starosta Ing.Froněk – s dědici je dále jednáno, pokud nedojde v nejbližší     době  k předání bytu, je  i tak vypsána exekuce.Ing.Bažilová upřesnila, že tyto záležitosti se     řeší zhruba v půl roční lhůtě.   
    
    Hlasování:

    pro:              24            
    proti:            0
    zdržel se :     2
       
    Návrh usnesení byl přijat

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.12/ZMČ/2006

     I.       s o u h l a s í

              s odepsáním nedobytné pohledávky ve výši 155.424 Kč za užívání bytu v ulici                Slévačská 905, Praha 9 dle usnesení soudu 13D 431/2005 dle přílohy č. 1 tohoto               usnesení – pouze v tiskové podobě

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

              zajistit odepsání nedobytné pohledávky ve výši 155.424  Kč za užívání bytu v ulici               Slévačská 905, Praha 9 dle usnesení soudu 13D 431/2005 2005 dle přílohy č. 1               tohoto  usnesení – pouze v tiskové podobě
                                                                                    T: 15. 4. 2006

14.  Návrh k uzavření dohody o splátkách 
	
       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. V diskusi vystoupil Ing.Hollan s dotazem, proč je předkládán  „návrh dohody o splátkách“, když na zářijovém a prosincovém zasedání bylo deklarováno, že se jedná o půjčku?  Mgr.Rovan odpověděl, že částka byla poskytnuta na základě rozhodnutí OVD. Dále se Ing.Hollan zeptal, zda – li došlo ze stejných důvodů k narušení statiky dalších objektů v téže ulici?.Starosta sdělil, že o jiných objektech nemá      m. č. Praha 14 informace. Závěrem Ing. Hollan konstatoval, že k rozhodnutí OVD došlo na základě domněnky (vyjádřené slovy „pravděpodobně vlivem výstavby“), nikoli na základě příslušného vyjádření statika, došlo tedy k překročení pravomocí, jestli ne dokonce ke zneužití pravomoci.
     Ing.Joudová odpověděla, že OVD postupoval v souladu s právními předpisy na základě místního šetření  a  statického posudku. Stavební úřad je povinen v případě, když stavba ohrožuje život a zdraví, nařídit hrozí – li nebezpečí z prodlení, zabezpečovací práce. Náklady se zpětně vymáhají na vlastníku stavby. 

      Hlasování:

       pro:         24                      
       proti:        0         
       zdržel se : 2   
       
       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.13/ZMČ/2006

       I.   s c h v a l u j e

            uzavření dohody o splátkách k úhradě nákladů za provedení neodkladných             zabezpečovacích prací ve výši 180 000 Kč na dobu 5 let, s měsíčními splátkami ve             výši 3 000 Kč (dle přílohy č. 2) mezi paní Dagmar Šulcovou, bytem Doubecká 118,             Praha 9 a městskou částí Praha 14

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

             zajistit uzavření dohody o úhradě pohledávky 180 000 Kč splátkami ve výši 3 000 Kč              měsíčně
          T: 15. 4. 2006

15.  Návrh k prodeji pozemků pod bytovými domy parc.č. 2685, 2686, 2687 a 2688 v k.ú.        Hloubětín

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

        Hlasování:

        pro:            25                       
        proti:           0 
        zdržel se :   1
       
       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.14/ZMČ/2006

       I.       s c h v a l u j e

                uzavření kupní smlouvy (příloha č. 8) mezi městskou částí Praha 14 a                 spoluvlastníky  jednotek č. p. 919 až 922 v ulici Kukelská a SBD Severní město, se                 sídlem Lodžská  568/14, Praha 8 na prodej pozemků parc. č. 2685 o výměře 412 m2,                 parc. č. 2686 o výměře 376 m2, parc. č. 2687 o výměře 376 m2 a parc. č. 2688 o                 výměře 412 m2  v k. ú. Hloubětín za cenu ve výši 280,50 Kč/m2, tj. za celkovou                 kupní cenu 442 068 Kč






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

               informovat spoluvlastníky jednotek č. p. 919 až 922 v ulici Kukelská a SBD Severní                město o rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 14 a zajistit uzavření kupní                smlouvy na prodej pozemků pod bytovými domy v k. ú. Hloubětín

T: 31. 12. 2006


16.  Návrh k prodeji pozemků pod bytovými domy parc.č. 2693,2694 a 2695 v k.ú.        Hloubětín

      Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. Ani k tomuto materiálu v diskusi nikdo nevystoupil,       proto bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

      Hlasování:

      pro:             25                 
      proti:            0
      zdržel se :    1
       
     Návrh usnesení byl přijat

   Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.15/ZMČ/2006

  I.   s c h v a l u j e

         uzavření kupní smlouvy (příloha č. 7) mezi městskou částí Praha 14 a spoluvlastníky          jednotek č. p. 923 až 927 v ulici Kukelská a SBD Severní město, se sídlem Lodžská          568/14, Praha 8 na prodej pozemků parc. č. 2693 o výměře 431 m2, parc. č. 2694                    o výměře 385 m2 a parc. č. 2695 o výměře 383 m2 v k. ú. Hloubětín za cenu ve výši          280,50 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 336 319,50 Kč 

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

            informovat spoluvlastníky jednotek č. p. 923 až 927 v ulici Kukelská a SBD Severní             město o rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 14 a zajistit uzavření kupní             smlouvy na prodej pozemků pod bytovými domy v k. ú. Hloubětín

T: 31. 12. 2006
      
17.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 2599/67 v k.ú. Kyje

       Materiál uvedl  starosta Ing.Froněk.V diskusi vystoupila s dotazy RNDr.Nováková,        CSc.a Ing.Štěpař, CSc. JUDr.Bašná spolu s Mgr.Rovanem poskytla doplňující informace        týkající se návrhu prodeje pozemku.




       Hlasování:

      pro:          19                     
      proti:          2  
      zdržel se :   5
       
     Návrh usnesení byl přijat

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.16/ZMČ/2006

    I.   s c h v a l u j e

         uzavření kupní smlouvy (příloha č. 7) mezi městskou částí Praha 14 a společností                NH Car, s. r. o., se sídlem Diskařská 100, Praha 6 na prodej pozemku parc. č. 2599/67            o výměře 993 m2 v k. ú. Kyje za cenu ve výši 2 300 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu             2 283 900 Kč

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

             informovat společnost NH Car, s. r. o. o rozhodnutí Zastupitelstva městské části                     Praha 14 a zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2599/67                          v  k. ú. Kyje
T: 30. 4. 2006
      
18.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 1099 v k.ú, Kyje

        Materiál uvedl  starosta Ing.Froněk. 

        Hlasování:

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

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.17/ZMČ/2006

     I.  s c h v a l u j e

         uzavření kupní smlouvy (příloha č. 6) mezi městskou částí Praha 14 a panem          Stanislavem Nechybou, bytem Tálinská 1016/34, Praha 9 na prodej pozemku parc.                č. 1099 o výměře 141 m2 v k. ú. Kyje za cenu ve výši 150 Kč/m2, tj. za celkovou kupní          cenu 21 150 Kč

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

             informovat pana Stanislava Nechybu o rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha             14 a zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1099 v k. ú. Kyje

T: 30. 4. 2006



19.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 1162/1 v k.ú. Kyje

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

       Hlasování:

       pro:            25                            
       proti:           0   
       zdržel se :   1   
       
       Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.18/ZMČ/2006

      I.       s c h v a l u j e

         uzavření kupní smlouvy (příloha č. 6) mezi městskou částí Praha 14 a panem                       Ing. Zdeňkem Horákem, bytem Tálinská 1544, Praha 9 na prodej pozemku parc.                     č. 1162/1 o výměře 138 m2 v k. ú. Kyje za cenu ve výši 1 800 Kč/m2, tj. za celkovou          kupní cenu 248 400 Kč

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

         informovat pana Ing. Zdeňka Horáka o rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 14                  a zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1162/1 v k. ú. Kyje

T: 30. 4. 2006
 20.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 1178/1 v k.ú. Kyje

        Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil.

        Hlasování:

        pro:              26                         
        proti:             0      
        zdržel se :     0       

        Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.19/ZMČ/2006

        I.  s c h v a l u j e

            uzavření kupní smlouvy (příloha č. 7) mezi městskou částí Praha 14 a paní Jaroslavou             Michálkovou, bytem Maršovská 12/649, Praha 9 na prodej pozemku parc. č. 1178/1                  o výměře 85 m2 v k. ú. Kyje za cenu ve výši 400 Kč/m2, tj. za celkovou kupní                        cenu  34 000 Kč





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

               informovat paní Jaroslavu Michálkovou o rozhodnutí Zastupitelstva městské části                   Praha 14 a zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1178/1                                 v k. ú. Kyje
T: 30. 4. 2006

 21.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 69/5 v k.ú. Kyje
 
        Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta         Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

        Hlasování:

        pro:           23                    
        proti            0
        zdržel se :    3        
       
        Návrh usnesení byl přijat

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.20/ZMČ/2006

    I.  s c h v a l u j e

         uzavření kupní smlouvy (příloha č. 7) mezi městskou částí Praha 14 a panem Václavem          Kočím, bytem Travná 1203, Praha 9 na prodej pozemku parc. č. 69/5 o výměře 155 m2          v k. ú. Kyje za cenu ve výši 1 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 232 500 Kč

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

             informovat pana Václava Kočího o rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 14                    a zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 69/5 v k. ú. Kyje

T: 30. 4. 2006
  22.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 117 v k.ú. Kyje 

        Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi vystoupil pan Čuchal, který vznesl         ohledně stanoviska správce vodních toků.Upřesňující informace poskytl Mgr.Rovan.
 
       Hlasování:

      pro:                 23              
      proti:                0
      zdržel se :         0
       
      Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.21/ZMČ/2006

      I.  s c h v a l u j e

         uzavření kupní smlouvy (příloha č. 7) mezi městskou částí Praha 14 a panem Janem          Čihákem, bytem Klicperova 814, Hořice a paní Bohumilou Ramešovou, bytem          Šupíkovice 47, Jeseník na prodej pozemku parc. č. 117 o výměře 312 m2 v k. ú. Kyje za          cenu ve výši 1 600 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 499 200 Kč

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

            informovat pana Jana Čiháka a paní Bohumilu Ramešovou o rozhodnutí             Zastupitelstva  městské části Praha 14 a zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej             pozemku parc. č. 117 v k. ú. Kyje
           T: 30. 4. 2006

23.  Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 862 na pozemku        parc.č. 1240/8 o výměře 295m2 , pozemku parc.č. 1240/8 o výměře 295 m2, pozemku        parc.č. 1240/9 o výměře 1739 m2 , pozemku parc.č. 1240/7 o výměře 937 m2 vše        v k.ú. Hloubětín v ulici Kolbenova v Praze 9, mezi prodávajícím městskou částí        Praha 14 a kupujícím  Bytovým  družstvem  Kolbenova  862/27 za  dohodnutou         kupní  cenu  3.306 324 Kč

       Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil.

       Hlasování:

       pro:          23                     
       proti          1
       zdržel se :   2      
       
    Návrh usnesení byl přijat

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.22/ZMČ/2006

    I.  s c h v a l u j e

         uzavření  kupní smlouvy (příloha č. 1) na prodej bytového domu č. p. 862 na pozemku          parc. č. 1240/8 o výměře 295 m2, pozemku parc. č. 1240/8 o výměře 295m2, pozemku          parc. č. 1240/9 o výměře 1739 m2, pozemku parc. č. 1240/7 o výměře 937 m2 vše v k. ú.          Hloubětín v ulici Kolbenova v Praze 9 mezi prodávajícím městskou částí Praha 14                   a kupujícím  Bytovým družstvem Kolbenova 862/27  za dohodnutou kupní cenu          3 306 324 Kč 
       
    II. ukládá
         Radě městské části Praha 14

         zajistit  uzavření  kupní smlouvy na prodej bytového domu č. p. 862 na pozemku parc.            č. 1240/8 o výměře 295 m2, pozemku parc. č. 1240/8 o výměře 295 m2, pozemku parc.             č. 1240/9 o výměře 1739 m2, pozemku parc. č. 1240/7 o výměře 937 m2 vše v k. ú.          Hloubětín v ulici Kolbenova v Praze 9 mezi prodávajícím městskou částí Praha 14                   a kupujícím Bytovým družstvem Kolbenova 862/27 za dohodnutou kupní cenu          3 306 324 Kč 	                                                                                              T: 15.4.2006
      

24.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 656/2 a 656/3 k.ú.        Hostavice společnosti PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5

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

       Hlasování:

       pro:           25                    
       proti           0
       zdržel se :  1       
       
       Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.23/ZMČ/2006

       I.  s c h v a l u j e

           uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemků parc. č. 656/2 a 656/3, k. ú.            Hostavice společnosti PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5,                   za cenu podle znaleckého posudku, minimálně 1 020 Kč/m2

       II.  ukládá
             Radě městské části Praha 14

              informovat společnost PREdistribuce o rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha              14 a zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 656/2 a 656/3, k. ú.               Hostavice společnosti PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5
                         T: 31. 5. 2006

25.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 73/2 k.ú. Kyje         společnosti  PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5

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

        Hlasování:

        pro:             25                  
        proti              0
        zdržel se :     1   
       
        Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.24/ZMČ/2006

       I.   s c h v a l u j e

            uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 73/2, k. ú. Kyje             společnosti PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5 za cenu podle             znaleckého posudku, minimálně 1 600 Kč/m2


       II.   ukládá
               Radě městské části Praha 14

                informovat společnost PREdistribuce o rozhodnutí Zastupitelstva městské části                 Praha 14 a zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 73/2, k. ú.                 Kyje společnosti PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5

T: 31. 5. 2006

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

         Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. Otázku Ing.Dubského na spoluúčast           městské části zodpovídal Mgr.Rovan  - finanční motivace, zlepšení technické úrovně         objektu.
             Dále v diskusi vystoupila RNDr.Nováková, CSc., která upozornila, že tento objekt je         po nedávné rekonstrukci.Starosta Ing.Froněk upřesnil dobu rekonstrukce, rok 1997 a         doplnil tento materiál dalšími informacemi – v současné době se dělají nové posudky na         stav objektu, bytový objekt je mezi posledními v majetku městské části, městská část        obdržela  několik žádostí na nástavby, vznikne nové družstvo nájemníků a dále tento        objekt splňuje požadavky  ohledně kapacity parkování.
           RNDr.Nováková CSc., upozornila na své námitky, které jsou totožné s námitkami,        které  vznesla při schvalování záměru. 
            Ing.Dubský připomněl schválení minimální ceny za m2 . Ing.Tůma   opětovně navrhl        stažení tohoto bodu z programu, o čemž bylo opět hlasováno.

      Hlasování:

      pro:                     7          
      proti                   15
      zdržel se :           4                     Tento návrh nebyl přijat.

      Hlasování  o původním návrhu usnesení.

      pro:                     17          
      proti                    4
      zdržel se :            5
   
      Návrh usnesení byl přijat

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.25/ZMČ/2006

    I.   s c h v a l u j e

         uzavření smlouvy o výstavbě nových bytových jednotek formou střešní nástavby na          domě č. p. 1087 - 1090, ulice Cíglerova, k. ú. Černý Most, mezi městskou částí Praha 14          a Sdružením Belstav Praha, s. r. o. a SKV Praha, s. r. o. se sídlem Praha 9, Hloubětín,          Kardašovská 625/3, PSČ 198 00 (příloha č. 3 - textová část + přílohy pouze v tiskové          podobě)         




     II.  ukládá
           Radě městské části Praha 14

           zajistit všechny nezbytné kroky vedoucí k podpisu smlouvy o výstavbě nových            bytových jednotek formou střešní nástavby na domě č. p. 1087 - 1090, ulice Cíglerova,            k. ú. Černý Most
         T: 30. 4. 2006

27.  Návrh k žádost o svěření pozemku parc.č. 1072/192 v k.ú. Hloubětín do svěřené        správy nemovitostí městské části Praha 14

        Materiál uvedl starosta Ing.Froněk.Na dotaz Ing.Štěpaře, CSc.,proč se žádá o svěření         tohoto pozemku, vysvětlil starosta Ing.Froněk, že k novému obchodnímu centru Lidl         bude vybudován přechod pro chodce se světelnou signalizací, přechodem pro chodce         bude dotčen  požadovaný pozemek  a proto městská část žádá o jeho svěření.

        Hlasování:

        pro:                     27                           
        proti                    0
        zdržel se :            1
       
    Návrh usnesení byl přijat

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.26/ZMČ/2006

    I.  s c h v a l u j e

         podání žádosti OSM MHMP o vyžádání pozemku parc. č. 1072/192, k. ú. Hloubětín od          Státního statku "v likvidaci" a jeho následné předání do svěřené správy nemovitostí          městské části Praha 14

   II.     ukládá
            Radě městské části Praha 14

             zajistit podání žádosti OSM MHMP o vyžádání pozemku parc. č. 1072/192, k. ú.              Hloubětín od Státního statku "v likvidaci" a jeho následné předání do svěřené správy              nemovitostí městské části Praha 14
          T: 30. 4. 2006

28.  Návrh ke svěření pozemku parc.č. 1155  o výměře 160 m2 v k.ú Kyje

       Materiál  uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil.

       Hlasování:

       pro:                  25                             
       proti                  0
       zdržel se :          1
       
       Návrh usnesení byl přijat




      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.27/ZMČ/2006

      I.   s c h v a l u j e

           podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 1155 o výměře 160 m2 v k. ú. Kyje                             z vlastnictví hl. města Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

        II.     ukládá
              Radě městské části Praha 14

               zajistit podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 1155 v k. ú. Kyje orgánům hl.                města  Prahy prostřednictvím odboru správy majetku MHMP

T: 30. 4. 2006

29.  Návrh k žádosti o bezúplatný převod části pozemku parc.č. 1018/1, k.ú. Hostavice        do svěřené správy nemovitostí 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:                     24                                 
        proti                     0
        zdržel se :             1
       
        Návrh usnesení byl přijat

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.28/ZMČ/2006

      I.   s c h v a l u j e

            podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod části pozemku parc.                      č. 1018/1, k. ú. Hostavice do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

     II.     ukládá
              Radě městské části Praha 14

              zajistit podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod části pozemku               parc. č. 1018/1, k. ú. Hostavice do svěřené správy nemovitostí městské části Praha              14
          T: 31. 5. 2006







30.  Návrh ke směně pozemků parc.č. 2889/3 a parc.č.2889/56 v k.ú. Kyje, včetně staveb        komunikací na předmětných pozemcích umístěných ve vlastnictví Ing.Milana        Horáčka za  pozemek parc.č. 2262/1 v k.ú. Kyje ve svěřené správě nemovitostí        městské části Praha 14

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

       Hlasování:

       pro:                 23               
       proti:                0
       zdržel se :         2
       
       Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.29/ZMČ/2006

      I.  s c h v a l u j e

           uzavření směnné smlouvy (příloha č. 7) na směnu pozemků parc. č. 2889/3 o výměře               72 m2 a parc. č. 2889/56 o výměře 177 m2 v k. ú. Kyje, včetně staveb komunikací na            předmětných pozemcích umístěných, ve vlastnictví Ing. Milana Horáčka, bytem                   Na Klaudiánce 1136/6b, Praha 4 za pozemek parc. č. 2262/1 o výměře 213 m2 v k. ú.            Kyje ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14

      II.  ukládá
            Radě městské části Praha 14

            informovat Ing. Milana Horáčka o rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 14                     a zajistit uzavření směnné smlouvy na směnu pozemků mezi Ing. Milanem Horáčkem                 a městskou částí Praha 14
T: 30. 6. 2006

31.  Návrh k bezúplatnému převodu pozemků parc.č. 2887/1 a parc.č. 2889/1, včetně        staveb  komunikací na předmětných pozemcích umístěných, k.ú. Kyje ve vlastnictví        Ing.Milana Horáčka do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14  

        Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan.V diskusi nikdo nevystoupil.

        Hlasování:

       pro:                    22                           
       proti                   0
       zdržel se :           3
       
       Návrh usnesení byl přijat

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.30/ZMČ/2006

     I.   s c h v a l u j e

          uzavření darovací smlouvy (příloha č. 9) na převod pozemků parc. č. 2887/1 o výměře           511 m2 a parc. č. 2889/1 o výměře 1028 m2, k. ú. Kyje, včetně staveb komunikací na           předmětných pozemcích umístěných, ve vlastnictví Ing. Milana Horáčka, bytem                     Na Klaudiánce 1136/6b, Praha 4 do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

      II.  ukládá
            Radě městské části Praha 14

             informovat Ing. Milana Horáčka o rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 14                    a zajistit uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků mezi Ing.              Milanem Horáčkem a městskou částí Praha 14
          T: 30. 6. 2006

32.  Návrh na realizaci záměru městské části Praha 14 vykoupit část pozemku parc.č.        983/1 k.ú. Kyje za účelem zřízení chodníku v ulici Oborská

       Materiál uvedl starosta Ing.Froněk.V diskusi opět nikdo nevystoupil.

       Hlasování:

       pro:                  24             
       proti                   0
       zdržel se :          1 
       
       Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.31/ZMČ/2006

     I.  s c h v a l u j e

          záměr městské části Praha 14 vykoupit část pozemku parc. č. 983/1, o výměře                       cca 20 m2, k. ú. Kyje pro realizaci chodníku v ulici Oborská, k. ú. Kyje

     II.   ukládá
             Radě městské části Praha 14

            zajistit provedení potřebných kroků vedoucích k vykoupení části pozemku parc.                         č. 983/1, k. ú. Kyje
          T: 31. 5. 2006

33.  Návrh k souhlasnému prohlášení městské části Praha 14 o vlastnictví domu čp. 123        na  pozemku parc.č. 134/2 o výměře 101 m 2 v k.ú. Kyje, ve prospěch pana Jaroslava        Zimy, bytem Za Rokytkou 123, Praha 9
   
       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan.Jelikož v diskusi nikdo nevystoupil, bylo        hlasováno o  předloženém návrhu usnesení.

       Hlasování:

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

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.32/ZMČ/2006
    
     I.  s c h v a l u j e

          uzavření souhlasného prohlášení městské části Praha 14 (příloha č. 5) o vlastnictví           domu č. p. 123, umístěném na pozemku parc. č. 134/2, o výměře 101 m2, k. ú. Kyje, ve           prospěch pana Jaroslava Zimy, bytem Za Rokytkou 123, Praha 9

     II.  ukládá
           Radě městské části Praha 14

            zajistit uzavření souhlasného prohlášení městské části Praha 14 o vlastnictví domu                      č. p. 123, umístěného na pozemku parc. č. 134/2, k. ú. Kyje
          T: 30. 4. 2006


34.  Návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků parc.č. 2665/110 a 2665/103, k.ú.        Kyje pod  budovou MŠ Kostlivého a přiléhající veřejnou komunikaci

      Materiál uvedl  zástupce starosty Mgr.Rovan. V diskusi opět nikdo nevystoupil.             

      Hlasování:

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

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.33/ZMČ/2006

     I.  s c h v a l u j e

         odeslání žádosti likvidátorovi podniku Kovošrot, s. p. v likvidaci o přímý prodej          pozemků parc. č. 2665/110 a 2665/103, k. ú. Kyje, pod budovou MŠ Kostlivého                     a přiléhající veřejnou komunikací za symbolickou částku 1 Kč/m2, maximálně však za          cenu obvyklou v místě (680 Kč/m2)

     II. ukládá
          Radě městské části Praha 14

          zajistit odeslání žádosti o přímý prodej pozemků funkčně spjatých s MŠ Kostlivého

T: 30. 4. 2006

35.  Návrh k uzavření darovací smlouvy na komunikaci Lucinková s pozemkem parc.č.        8/12,  k.ú. Hostavice mezi společností TRUST INVEST, s.r.o. se sídlem Legerova        616/78, Praha 2 a městskou částí Praha 14 

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


 
     Hlasování:

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

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.34/ZMČ/2006

    I.  s c h v a l u j e

         uzavření darovací smlouvy (příloha č. 6) na pozemek parc. č. 8/12, k. ú. Hostavice                   s komunikací na uvedeném pozemku mezi společností TRUST INVEST, s. r. o.                      a městskou částí Praha 14

   II.  ukládá
         Radě městské části Praha 14

          zajistit uzavření darovací smlouvy na pozemek parc. č. 8/12, k. ú. Hostavice                              a komunikaci na uvedeném pozemku
          T: 30. 4. 2006
36. Návrhy, připomínky,  interpelace


RNDr.Nováková, CSc.  - vznesla dotaz na  uvolněný byt v ulici Slévačská 905 (viz. materiál                                            č. 13), v případě, že se byt bude prodávat, aby bylo zohledněno                                            komu a zda dojde k prodeji bytu před privatizací  celého domu.
                                           Mgr.Rovan upozornil, že privatizace tohoto objektu je narušena                                           změnou kontrolního odhadu, s nájemníky domu se dále  jedná a                                           hledají se další alternativy. 
	                            - upozornila na problém bezdomovců a celkový špatný stav                                           Vetiškova náměstí v Hloubětíně -  starosta Ing.Froněk  a zástupce                                           starosty Ing.Skala informovali o přípravě studie revitalizace                                           tohoto náměstí. 

Ing.Lisý – připomněl konání voleb dne 2.6.2006 a  delegování zástupců politických klubů do                   volebních komisí 

Ing.Štěpař, CSc. –  dotázal se na průběh rekonstrukce ulice Broumarská 
                                 Starosta Ing.Froněk informoval o etapě, která v současné době probíhá                                  (mostek přes Rokytku, jižní část žel.mostu přes trať).Následovat bude                                  etapa od Lednické ulice po Rožmberskou. Dále starosta upřesnil                                  Ing.Štěpařovi, CSc., že protihlukovým opatřením v tomto případě je např.                                  výměna oken za okna s větší odolností proti hluku a dále vysvětlil, že                                  prováděcí dokumentace nemá nic společného s prováděcím projektem,                                   pouze upřesňuje dokumentaci ke stavebnímu povolení.Investor a                                  dodavatel tuto dokumentaci mají, městská část nikoliv.

                            -   dále vznesl dotaz ohledně odvolání nesouhlasu rady na výstavbu sídliště                                  Jahodnice.Tento dotaz zodpověděl starosta Ing.Froněk spolu s vedoucí                                  OVD Ing.Joudovou – investor nepřesvědčil DI ČR, aby byla  v rámci                                  výstavby tohoto sídliště  zahrnuta do projektu ještě jedna křižovatka.                                  Jedná se dále s investory (Skanska, Gedeco)o připravenosti podílet se na                                  investicích (ZŠ a MŠ, investice do veřejných komunikací atd.). 

                            - dále vznesl dotaz na vyřizování interpelace, zápisu z místního šetření,                                 který provedla pracovnice  OVD, týkající se výstavby chodníků                                 v Šimanovské ulici.  Ing.Joudová, vedoucí OVD, spolu se starostou                                 Ing.Froňkem vysvětlila postup při vyřizování této interpelace a                                 upozornila, že městská část není účastníkem stavebního řízení.
		
                           - dále upozornil na špatný stav chodníků v Jiráskově čtvrti v zimním období                               a dále na špatnou údržbu zelených pásů.
                              Starosta Ing.Froněk informoval o tom, že v polovině dubna                               bude k dispozici materiál , který vyhodnotí zimní údržbu na městské části                               Praha 14.

Ing.Hollan - navázal na jednání ZMČ v červnu 2005 o možnosti uveřejňování příspěvků                        zastupitelů měsíčníku Listy Prahy 14 i kladnou odpověď pana starosty na                        přednesený dotaz.Současně připomněl nabídku pana starosty na možnost členů                        zastupitelstva přihlásit se za člena redakční rady (RR).Vzhledem k tomu, že RR                        je složena převážně z členů ODS a jejích příznivců, nepřihlásil se sám za člena                        RR, protože nechce dělat „křoví“. 
                         Současně informoval, že jeho příspěvek do čísla 3/2006 ani upravený do č.                        4/2006 (po odstranění výtek pana starosty) nebyl také schválen RR.Je to další                       důkaz toho, že do měsíčníku LP 14 mohou přispívat pouze členové ODS a                       někteří  „vyvolení“ .Námitku, že se jedná o „politikum“ nelze přijmout, protože                       informace se týkala současného stavu stavby prodejny potravin Lidl.Vzhledem                       k tomu, že nemají v měsíčníku být uveřejňovány články politického charakteru,                       zeptal se Ing.Hollan, kdo odsouhlasil příspěvek starosty do LP 14                       „Budu volit ODS“?. Ing.Froněk konstatoval, že není pravda, že do LP 14 mohou                       přispívat pouze členové ODS, či „vyvolení“.

Petr Zubec -  vznesl podnět k zvýšení bezpečnostních opatření v oblasti cyklostezky, řešení                         problému volně pobíhajících psů.Starosta odpověděl, že bude řešeno ve                         spolupráci s MP.

František Čuchal  - upozornil na špatný stav vozovek, který způsobují vozidla jezdící  z                                     probíhající výstavby domů v Hostavicích a požadoval realizaci                                     opatření zabezpečující zlepšení stavu.


37. Závěr

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


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

	



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



