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ZÁPIS

ze 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 21. 9. 2010 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:   28  - dle prezenční listiny

Omluveni: Dr. Ing. Otakar Horký, MBA;   Lubomír Vojtěch, Miroslav Žák
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé:  František Křížek,  Ing. Josef  Voseček

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 Ing. Froněk  oznámil členům zastupitelstva, že zápis z 16. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty.

Poté starosta  Ing. Froněk požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

Navrženi byli: František Křížek, Ing. Josef  Voseček
Hlasování :

pro:             24
proti:           0 
zdržel se:     2

Ověřovatelé zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.
Starosta Ing. Froněk  následně přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva.  

Návrh  programu:

1. Zahájení a volba  návrhového a volebního výboru 

Slib nového člena Zastupitelstva městské části Praha 14 

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

3. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2010

4. Návrh k hodnocení Programu rozvoje  (září 2010)

5. Návrh k ověřeným problémům Zdravé městské části 

6. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské     části Praha 14 za 1. pololetí roku 2010

7. Návrh - III. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2010

8. Návrh k podání žádosti a spolufinancování projektu na realizaci „Zateplení objektu ZŠ     Vybíralova 964, k.ú. Černý Most, Praha 14“ v rámci programu Zelená úsporám 

9. Návrh - žádost o dotaci - Podpora  terénní práce pro rok 2011 

10A. Návrh smlouvy o převodu vlastnictví jednotky 

10B. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek

10C. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek

10D. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek

11. Návrh na úplatný převod objektu č.p. 993, 994 ulice Kpt. Stránského Praha 9 a pozemků       parc.č. 232/120, 232/119, k.ú. Černý Most do osobního vlastnictví podle zákona č.       72/1194 Sb.

12. Návrh na úplatný převod nebytových prostor v objektu č.p. 625, 626, 668, 669 na       pozemcích parc.č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/31 a parc.č. 566/60, 566/64 v ulici       Kardašovská v k.ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.  

13. Návrh k dalšímu jednání o koupi pozemků parc.č. 837/8 a 837/9 v k.ú. Hloubětín        z vlastnictví Dopravního podniku hl.m.Prahy, a.s.  

14. Návrh k vyřešení duplicitního vlastnictví pozemků MČ Praha 14 a PF ČR podpisem       souhlasného prohlášení 

15. Návrh k uzavření smlouvy na směnu pozemku parc.č. 172/2, k.ú. Kyje, za pozemky       parc.č. 1072/196, parc.č. 1072/198 a parc.č. 1072/241, k.ú. Hloubětín 

16. Návrh k uzavření darovací smlouvy na budovu  řadové garáže na pronajatém pozemku       parc.č. 2626/61 v k.ú. Kyje 

17. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 2666, k.ú. Hloubětín s paní       Danuší Šírkovou 

18. Návrh k uzavření kupní smlouvy na podíl ve výši 4131/751295 na pozemcích parc.č.        2693, 2694 a 2695, k.ú. Hloubětín 

19. Návrhy, připomínky, interpelace

20. Závěr

Poté dal starosta městské části Praha 14 Ing. Froněk hlasovat o celém programu zasedání 

Hlasování: 


pro:              25
proti:            0 
zdržel se:     1       Tento návrh byl přijat. 

Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byl schválen.

1. Volba návrhového a volebního výboru
Starosta Ing. Miroslav Froněk  vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhového a volebního výboru. Tajemnicí návrhového a volebního výboru navrhl paní Mgr. Evu Štětinovou, vedoucí Kanceláře starosty.

Navrženi byli:   Ing. Ilona Picková,   Antonín Vacek, Miroslav Dvořák

Hlasování: 

pro:              21
proti:            0 
zdržel se:     5

Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni.

Starosta Ing. Froněk  poté požádal členy návrhového a volebního výboru, aby si přesedli ke stolu k paní Mgr.Štětinové a zvolili si ze svého středu předsedu. 

Předsedkyní  návrhového a volebního výboru byla zvolena Ing. Ilona Picková.  

Po volbě členů do návrhového a volebního výboru starosta Ing. Miroslav Froněk  vyzval ke složení slibu novou členku zastupitelstva paní Irenu Černíkovou. 

Dále starosta Ing. Miroslav Froněk poděkoval všem členům zastupitelstva za spolupráci v uplynulém volebním období a po podepsání členů zastupitelstva do kroniky jim předal věcný dar. 

Poté bylo přistoupeno  k programu zasedání. 

2. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk, který zároveň navrhl zrušení úkolu č. 85  vzhledem  k tomu, že není možné  dohodnout s vlastníkem pozemku směnu pozemku. Dále v diskusi vystoupila Ing. Ilona Picková, která upozornila na to, že neobdržela odpověď na vznesenou interpelaci týkající se možnosti navýšení pronájmu komerčních prostor  v KD Kyje. Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka se Ing. Pickové následně omluvil za neobdržení a  poté  tuto interpelaci zodpověděl ústně.

Hlasování:

pro:                28     
proti:              0 
zdržel se:        0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 37/ZMČ/2010



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 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

3. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2010
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                27     
proti:              0 
zdržel se:        1      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 38/ZMČ/2010

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

	zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2010

II.	s c h v a l u j e

	postoupení pohledávek dle přílohy č. 3 – pouze v tiskové podobě

4. Návrh k hodnocení Programu rozvoje  (září 2010)
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi  vystoupil člen zastupitelstva pan Miroslav Dvořák, který poukázal na znění usnesení. Na základě jeho návrhu byl  návrh usnesení  upraven a schválen členy zastupitelstva. Poté dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém upraveném návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:                28     
proti:              0 
zdržel se:        0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 39/ZMČ/2010

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

           hodnocení Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2007 – 2010                    (září 2010)

5. Návrh k ověřeným problémům Zdravé městské části 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi  vystoupila členka zastupitelstva Ing. Ilona Picková, která poukázala na znění důvodové zprávy a dále vznesla dotaz ohledně možného dosazení  dalšího člena komise. Následně vystoupil člen zastupitelstva pan Jiří Šebek, který  poukázal na  četnost konání  ankety Komunitního plánování (jednou za 4 roky). Tyto dotazy a připomínky poté zodpověděl starosta Ing. Froněk  - znění důvodové zprávy bude upraveno; městská část Praha 14 se přihlásila k tomuto  projektu v loňském roce, proto byla anketa uspořádána pouze jednou; a dále Ing. Froněk vysvětlil postup k veřejnému projednávání, který je dán  určitou metodikou.  

Hlasování:

pro:                28     
proti:              0 
zdržel se:        0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 40/ZMČ/2010

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

           formulované problémy vzešlé z veřejného jednání dne 24. 5. 2010 a ověřené anketou      viz příloha č. 1, tab. 5

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

1.	stanovit garanty za jednotlivé problémy a jejich řešení     
T: 15. 10. 2010

	2.	zpracovat návrh komunitního plánu Zdravé městské části pro rok 2011
T: 1. 12. 2010

6. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti      městské  části Praha 14 za 1. pololetí roku 2010
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                28     
proti:              0 
zdržel se:        0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 41/ZMČ/2010

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. pololetí roku 2010

	příjmy                                                                                       206.181,46 tis. 	Kč                                                           
        	výdaje                                                                                       171.302,79 tis. 	Kč
        	z toho:
        	kapitálové                                                                                  15.760,33 tis. 	Kč
        	běžné                                                                                        155.542,46 tis. 	Kč
        	financování                                                                              - 34.878,67 tis. 	Kč

	2.	plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2010 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 26.091 tis. Kč
 


7. Návrh - III. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2010
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                27     
proti:              0 
zdržel se:        1      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 42/ZMČ/2010

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

	10., 11., 12., 13., 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010
 
8. Návrh k podání žádosti a spolufinancování projektu na realizaci „Zateplení objektu     ZŠ Vybíralova 964, k.ú. Černý Most, Praha 14“ v rámci programu Zelená úsporám 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi vystoupil s dotazem ohledně finančních prostředků na  zateplení 4 základních škol pan Jiří Šebek.  Starosta Ing. Froněk  spolu s paní Dokonalovou (předsedkyní FV) následně vysvětlili, z jakých  zdrojů budou finanční prostředky pocházet, dále starosta Ing. Froněk poukázal na budoucí ušetření finančních prostředků díky zateplení budov základních škol a na prodej některého majetku městské části zmíněného v dalších materiálech, tak aby vznikla finanční rezerva  pro městskou část. 

Hlasování:

pro:                28     
proti:              0 
zdržel se:        0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 43/ZMČ/2010

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

předloženou informaci o postupu ke zpracování žádosti o dotaci a technické asistenci v rámci programu Zelená úsporám

II.	s c h v a l u j e
 
	podání žádosti na „Zateplení objektu ZŠ Vybíralova 964, k. ú. Černý Most, Praha 14“

III.	s o u h l a s í

se spolufinancováním projektu z rozpočtu městské části Praha 14 ve výši 23,1 mil Kč na zateplení objektu ZŠ Vybíralova





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

v případě získání dotace v rámci OPŽP zajistit potřebné úkony k realizaci navržených opatření na zateplení objektu ZŠ Vybíralova
T: průběžně
9. Návrh - žádost o dotaci - Podpora  terénní práce pro rok 2011 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                28     
proti:              0 
zdržel se:        0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 44/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e
 
	1.	podání žádosti o dotaci ve výši 300.000 Kč do programu Podpora terénní práce pro rok 2011 vyhlášeného Úřadem vlády ČR

	2.	finanční spoluúčast z rozpočtu městské části Praha 14  ve výši 230.801 Kč

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

zajistit podání žádosti o dotaci na Úřadu vlády ČR                                      T: 30. 9. 2010

10A. Návrh smlouvy o převodu vlastnictví jednotky 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                27     
proti:              0 
zdržel se:        1      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 45/ZMČ/2010

I.	s o u h l a s í
 
           s návrhem smlouvy o převodu vlastnictví jednotky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení –     pouze v tiskové podobě




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

zajistit uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky mezi městskou částí Praha 14    a budoucím nabyvatelem na užívání bytu o velikosti 2 + kk v  domě č. p. 668, Kardašovská ul., Praha 9 - Hloubětín                                                         T: 31. 10. 2010

10B. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil pan Jiří Šebek, který vznesl dotaz k výše uvedeným pohledávkám. Zástupce starosty pan Sobotka následně vysvětlil uvedenou výši a poukázal na období, za které jsou tyto pohledávky vyúčtovány (souhrn za několik let). Poté dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                25     
proti:              1 
zdržel se:        2      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 46/ZMČ/2010

I.	s o u h l a s í
 
           s odepsáním nedobytných pohledávek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení – pouze     v tiskové podobě

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

            zajistit odepsání nedobytných pohledávek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení –      pouze v tiskové podobě                                                                           T: 15. 10. 2010

10C. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                25     
proti:              0 
zdržel se:        3      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 47/ZMČ/2010

I.	s o u h l a s í
 
           s odepsáním nedobytných pohledávek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení – pouze     v tiskové podobě



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

           zajistit odepsání nedobytných pohledávek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení –     pouze v tiskové podobě                                                                               T: 15. 10. 2010

10D. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                26     
proti:              0 
zdržel se:        2      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 48/ZMČ/2010

I.	s o u h l a s í
 
           s odepsáním nedobytných pohledávek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení – pouze     v tiskové podobě

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

           zajistit odepsání nedobytných pohledávek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení –     pouze v tiskové podobě                                                                               T: 15. 10. 2010

11. Návrh na úplatný převod objektu č.p. 993, 994 ulice Kpt. Stránského Praha 9 a        pozemků  parc.č. 232/120, 232/119, k.ú. Černý Most do osobního vlastnictví podle        zákona č.  72/1194 Sb.
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil pan Miroslav Dvořák, který vznesl dotaz k odhadní ceně.Dále vystoupila členka zastupitelstva Ing. Ilona Picková, která vznesla návrh na odložení další privatizace a dotaz týkající se nabytí dalšího bytového fondu od hl.m.Prahy a dále pak Jiří Šebek, který připomněl jím navrhovanou vizualizaci tohoto objektu a taktéž se přiklonil k návrhu Ing. Pickové na odložení materiálu, vzhledem k dřívějšímu přijetí usnesení zastupitelstva ohledně pozastavení privatizace. Starosta Ing. Froněk spolu se zástupcem starosty panem Sobotkou následně vysvětlili členům zastupitelstva jejich připomínky -  tento materiál je záměrem pro zpracování znaleckého posudku na odhadní cenu a zároveň  poslouží k dalším krokům jako je prohlášení vlastníka. Dále připomněli, že se nejedná o privatizaci jako takovou, nýbrž o úzké doplnění finančních prostředků pro městskou část, vzhledem k tomu, že dosud neproběhla deregulace nájemného ani nebyl městské části Praha 14 svěřen nový bytový fond od hl.m.Prahy. Na závěr  zástupce starosty pan Sobotka informoval, že hospodaření z výnosů městské části se maximálně vrací do technického stavu stávajícího bytového fondu a  navrhovaný úplatný převod  je předložen na 100 % zájmu občanů o privatizaci tohoto objektu. Poté dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.    

Hlasování:

pro:                18     
proti:              3 
zdržel se:        7      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 49/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e
 
1.	záměr na realizaci úplatného převodu objektu  č. p. 993, 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 a pozemků parc. č. 232/120, 232/119 k. ú. Černý Most do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.

2.	ponechání bytů a nebytových prostor o jejichž koupi neprojeví stávající nájemce při první nabídce zájem (podle bodu I.1. tohoto usnesení) ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14 a to po dobu trvání nájemního vztahu stávajícího nájemce či nájemců

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

           zajistit nezbytné kroky vedoucí k  úplatnému převodu objektu č. p. 993, 994 a pozemků     parc. č. 232/120, 232/119 v ulici Kpt. Stránského, Praha 9, k. ú. Černý Most do     osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.                                          T: průběžně

12. Návrh na úplatný převod nebytových prostor v objektu č.p. 625, 626, 668, 669 na       pozemcích parc.č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/31 a parc.č. 566/60, 566/64 v ulici       Kardašovská v k.ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.  
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. V diskusi  poté vystoupil pan Jiří Šebek s dotazem ohledně možného dlužníka, zmíněného v materiálu na odpis pohledávek. Dále vystoupila MUDr. Pavlíčková s dotazem týkajícím se obvyklé tržní ceny za nebytové prostory  a na závěr vznesla dotaz Ing. Picková - náplň nebytových prostor a služby pro občany. Tyto dotazy vzápětí zodpověděl zástupce starosty pan Sobotka spolu s ředitelkou  SMP- 14, a.s. Ing. Bažilovou - dlužník byl zmíněn,ale v současné době nedluží, pohledávka pochází z minulých let, vzhledem k tomu, že nájemce  nesouhlasil s vyúčtováním služeb. Dále byla upřesněna cena za m 2   - posudek vychází z tržní ceny. Stávající nájemci byli osloveni, tudíž zůstane patrně stejná činnost ohledně provozoven v nebytových prosto-rách.  

Poté starosta Ing. Froněk přistoupil k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování:

pro:                20     
proti:              2
zdržel se:        6      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 50/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e
 
1.	realizaci úplatného převodu nebytových prostor v objektu  č. p. 625, 626, 668, 669 na pozemcích parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/31 a parc. č. 566/60, 566/64              v ulici Kardašovská, Praha 9, k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona             č. 72/1994 Sb. za kupní cenu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

	2.	ponechání nebytových prostor o jejichž koupi neprojeví stávající nájemce při první nabídce zájem (podle bodu I.1. tohoto usnesení) ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14, a to po dobu trvání nájemního vztahu stávajícího nájemce či nájemců

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

zajistit realizaci úplatného převodu nebytových prostor v objektu  č. p. 625, 626, 668, 669 na pozemcích parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/31 a parc. č. 566/60, 566/64            v ulici Kardašovská, Praha 9,  k. ú. Hloubětín  do osobního vlastnictví podle zákona          č. 72/1994 Sb.
 T: březen 2011

13. Návrh k dalšímu jednání o koupi pozemků parc.č. 837/8 a 837/9 v k.ú. Hloubětín        z vlastnictví Dopravního podniku hl.m.Prahy, a.s.  
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. Na dotaz Ing. Feřteka ohledně snížení ceny za údržbu reagovala Ing. Mezenská (OSM), která přislíbila písemnou odpověď  týkající se nákladů na údržbu pozemku. 

Hlasování:

pro:                24     
proti:              1
zdržel se:        3      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 51/ZMČ/2010

I.	s o u h l a s í 
 
s dalším jednáním s Dopravním podnikem hl. m. Prahy o koupi pozemků parc. č. 837/8 a 837/9, k. ú. Hloubětín, za maximální cenu ve výši 830 Kč/m2 sníženou o částku odpovídající pětileté údržbě pozemků

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

	zajistit odeslání závazné odpovědi Dopravnímu podniku hl. m. Prahy      T: 15. 10. 2010

14. Návrh k vyřešení duplicitního vlastnictví pozemků MČ Praha 14 a PF ČR podpisem       souhlasného prohlášení 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

pro:                28     
proti:              0
zdržel se:        0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 52/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e
 
vyřešení duplicitního vlastnictví pozemků podpisem souhlasného prohlášení              (příloha  č. 5)  mezi městskou částí Praha 14 a Pozemkovým fondem České republiky  

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

zajistit podpis souhlasného prohlášení (příloha č. 5) a jeho předání Pozemkovému fondu ČR k provedení záznamu do katastru nemovitostí                                      T: 15. 10. 2010

15. Návrh k uzavření smlouvy na směnu pozemku parc.č. 172/2, k.ú. Kyje, za pozemky       parc.č. 1072/196, parc.č. 1072/198 a parc.č. 1072/241, k.ú. Hloubětín 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. Na upozornění Ing. Feřteka ohledně znění Územního plánu a možné nevýhody nabízené směny,  reagoval Ing. Froněk, který znovu připomněl novou změnu Územního plánu a dále vysvětlil o jaký konkrétní pozemek se doopravdy jedná a poté přistoupil k hlasování.   

Hlasování:

pro:                23     
proti:              0
zdržel se:        5      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 53/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e
 
uzavření smlouvy na směnu pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje, za pozemky parc.                 č. 1072/196, parc. č. 1072/198 a parc. č. 1072/241, k. ú. Hloubětín, mezi městskou částí Praha 14 a společností Starý Hloubětín s. r. o., se sídlem Praha 5, Hlubočepy, Hlubočepská 701/38c, která uhradí rozdíl v ceně pozemků ve výši 1 833 420 Kč    

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

zajistit uzavření smlouvy na směnu pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje, za pozemky parc. č. 1072/196, parc. č. 1072/198 a parc. č. 1072/241, k. ú. Hloubětín
											       T: 31. 10. 2010
16. Návrh k uzavření darovací smlouvy na budovu  řadové garáže na pronajatém       pozemku  parc.č. 2626/61 v k.ú. Kyje 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. Vzhledem k tomu, že v diskusi nikdo nevystoupil, dal starosta Ing. Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                26     
proti:              0
zdržel se:        2      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 54/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e
 
uzavření darovací smlouvy (příloha č. 4) na budovu řadové garáže na pozemku 
parc. č. 2626/61 v k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a panem Ladislavem Drahotou, bytem Za Rokytkou 36, Praha 9    

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

zajistit uzavření darovací smlouvy řadové garáže na pronajatém pozemku parc.              č. 2626/61 v k. ú. Kyje                                                                                T: 15. 10. 2010

17. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 2666, k.ú. Hloubětín       s paní  Danuší Šírkovou 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka. V diskusi opět nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

pro:                28     
proti:              0
zdržel se:        0      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 55/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e
 
uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 2666, k. ú. Hloubětín, mezi městskou částí Praha 14 a paní Danuší Šírkovou, bytem Kukelská 751, Praha 9,         za kupní cenu v celkové výši 392 000 Kč     

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

zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2666, k. ú. Hloubětín s paní Danuší Šírkovou                                                                                          T: 30. 10. 2010

18. Návrh k uzavření kupní smlouvy na podíl ve výši 4131/751295 na pozemcích parc.č.        2693, 2694 a 2695, k.ú. Hloubětín 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Bohumil Sobotka

Hlasování:

pro:                26     
proti:              0
zdržel se:        2      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 56/ZMČ/2010



I.	s c h v a l u j e
 
uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na podíl ve výši 4131/751295 na pozemcích parc. č. 2693, 2694 a 2695, k. ú. Hloubětín, s manžely Jiřím a Jarmilou Karneckými             a Jarmilou Karneckou, za cenu 1 849 Kč     

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

zajistit uzavření kupní smlouvy na podíl ve výši 4131/751295 na pozemcích parc.                č. 2693, 2694 a 2695, k. ú. Hloubětín                                                         T: 31. 10. 2010

19.   Návrhy, připomínky, interpelace

Ing. Jiří Feřtek - 1) pronájem restaurace a penzionu v objektu KD Kyje
                              2) parkoviště pro KD v Lednické ulici 
Tyto interpelace budou zodpovězeny písemně.

Ing. Ilona Picková  - vznesla dotaz ohledně výše osobního ohodnocení a zdůvodnění                                          ohodnocení  pro Mgr. Hodyce, ředitele příspěvkové organizace                                           KVIZ Praha 14. Tento dotaz následně zodpověděl zástupce starosty                                           Bohumil Sobotka - výše obvyklá odměně pro ohodnocení                                           vedoucích odborů. Poskytnutí odměny zdůvodnil dobrými výsledky                                           v jeho funkci.   

Jitka Krátká -  vznesla dotaz ohledně možné výstavby hotelu ALEX v k.ú. Hloubětín.                               Starosta Ing. Froněk přislíbil písemnou odpověď.

Dále vystoupila paní Trnková  za společenství vlastníků domu v Cíglerově ulici, která členy zastupitelstva  informovala o nevstřícném jednání s firmami VHL a Belstav ohledně  provozu výtahů v jejich domě. Starosta Ing. Froněk  následně vyzval paní Trnkovou, aby se dostavila na Úřad městské části Praha 14 k dalšímu jednání a dále na podnět  Ing. Pickové  slíbil informovat o dalších krocích členy zastupitelstva. 

20. Závěr
 
Ověřovatelé: 

František Křížek                            ……………………………….

Ing. Josef Voseček                             ……………………………….









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


















































































































