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ZÁPIS

ze  18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 19.6.2006 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“  nám. plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
___________________________________________________________________________


Přítomni:   27 – dle prezenční listiny

Omluveni:  Soňa Matoušková, Eva Dokonalová, Josef Ťoupal

Neomluveni:  JUDr.Eva Hášová

Ověřovatelé:  Ing.Václav Hollan, František Čuchal

Zapisovatelka:   Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í


Starosta Ing.Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod. 18. 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 17. 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, pan Čuchal

Hlasování :      

pro:            25
proti:          0
zdržel se:    0               

Ověřovatelé zápisu z  18. 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.    Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9

4.    Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro volební období        2006-2010 a počtu volebních obvodů v městské části Praha 14 pro volby do         Zastupitelstva městské části Praha 14 

5.   Návrh k postupu postoupení pohledávek městské části Praha 14 při pronajímání        nebytových prostor

6.   Návrh Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2005

7.   Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. čtvrtletí roku 2006

8.   I.změna rozpočtu

9.  Návrh na poskytnutí finančních darů 

10. Návrh k záměru městské části Praha 14 privatizovat bytové domy      

11. Návrh na odsouhlasení záměru a určení způsobu prodeje bytového domu č. p. 641 na       pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 a pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2                a obytného domu č. p. 643 na pozemku parc. č. 831/5 o výměře 230 m2 a pozemku       parc. č. 831/5 o výměře 230 m2 vše v k. ú. Hloubětín v souladu se „Zásadami postupu       pro   prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy       nemovitostí městské části Praha 14“ ze dne 13. 12. 2005

12.  Návrh na udělení výjimky ze Zásad postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví               hl. m. Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14                                                  pro prodej bytového domu č. p. 905, k. ú. Hloubětín, ulice Slévačská      

       13. Návrh k prodeji nebytových jednotek č. 1087/25, 1088/25, 1089/25, 1090/25 v bytovém       domě čp. 1087-90 v Cíglerově ulici, k.ú. Černý Most

14.  Návrh  kupní smlouvy na pozemek parc.č. 845, k.ú. Kyje s vybraným žadatelem
      
15.  Návrh kupní  smlouvy na prodej pozemku parc. č. 73/3, k. ú. Kyje mezi MČ Praha 14
       a p. Františkem Mašatou, bytem Krkonošská 11, Praha 2

16.  Návrh ke směně pozemků v k.ú. Hostavice mezi MČ Praha 14, pí Miluší Vítkovou
        a p. Vladimírem Vítkem
 
17.   Návrh k žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1390, k.ú. Hloubětín do svěřené          správy nemovitostí městské části Praha 14 

18.   Návrh k odkoupení části pozemku parc. č. 893/1 v k. ú. Kyje pro vybudování chodníku         v Oborské ulici        



19.  Návrh k podnětu na změnu Úpn sídelního útvaru hl.m.Prahy funkčního využití části        pozemku parc.č. PK 260/12, 260/14 k.ú. Kyje, z přírodní nelesní plochy ZN na        všeobecně obytné OV, na změnu časového posunu před rok 2010 a k úpravě        koeficientu z B8 na C9  

20.  Návrh k podnětu na změnu Územního plánu ve funkčním  využití pozemku parc. č.        2564 k. ú. Kyje z plochy zahrádky a zahrádkové osady-PZO  na všeobecně obytné        území -OV  a  v  časovém posunu před rok 2010 pro stavbu rodinného domu        

21.  Návrh na změnu Územního plánu hl. m. Prahy Z 1000/00 - revize ÚP SÚ hl. m. Prahy       

22.  Návrhy, připomínky,  interpelace

23.  Závěr

Ing.Hollan konstatoval, že obsáhlejší materiály by měly být členům zastupitelstva předkládány v předstihu. Ing.Froněk následně vysvětlil, že materiály, které jsou předloženy na stůl, jsou formální úpravy již předložených materiálů, dále poukázal na změnu termínu konání Rady městské části Praha 14 i na termín konání Zastupitelstva hl.m.Prahy.

Hlasování 

pro:                25       
proti:              0 
zdržel se :       0

Tento návrh byl přijat.

 Program  18. 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, Ing.Cekota, paní Hušková, pan Zubec

    Hlasování: 

    pro:            25
    proti:          0  
    zdržel se:   0             

   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 Ing.Cekotu.





2.  Informace o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

    Materiál uvedl starosta Ing.Froněk a doplnil informace k bodům 26 +28, které se týkají      smluv o financování projektů s jinými městskými částmi (kompletní informace budou      známy v průběhu prázdnin).
          Ing.Vojta vznesl dotaz k bodu 41 – úpravy komunikace Broumarská. Starosta     Ing.Froněk upřesnil, že další jednání o dílčích krocích těchto úprav stále probíhají (zítra      proběhne jednání ohledně nové stěny kolem UNIPu).
          Dále se Ing.Hollan dotázal na body č. 28,26,56, 42, 23,24. Body 26+28 byly     zodpovězeny na začátku diskuse. U bodů 42 +56 byly  informace upřesněny již v materiálu     a u bodů 23+24 taktéž (smlouvy byly předány na podpis protistraně).
         Ing.Štěpař, CSc. se dotázal na bod č. 8 – přidělení grantových prostředků.Dotaz     zodpověděl starosta Ing.Froněk – některé granty již byly rozděleny, proto je úkol splněn a     dále se bude pokračovat v rozdělování grantových prostředků – granty na asistenci

    Hlasování:

    pro:           25 
    proti:          0
    zdržel se:   1

    Návrh usnesení byl schválen.

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.35/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. Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9

       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 schválen.
   
     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č.36/ZMČ/2006

     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 usnesení o zvolení přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 9

T: 3. 7. 2006

 4. Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 14 pro volební       období 2006-2010 a počtu volebních obvodů v městské části Praha 14 pro volby do      Zastupitelstva městské části Praha 14 
 
     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 schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.37/ZMČ/2006

    I.	 s t a n o v u j e 

	         pro volební období 2006-2010 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 v roce 2006 pro volby do Zastupitelstva    městské části Praha 14 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 2006-2010 a počtu volebních obvodů na městské části     Praha 14 pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 14 v roce 2006 ve smyslu     platných předpisů
                      T: 31. 7. 2006 


5.   Návrh k postupu postoupení pohledávek městské části Praha 14 při pronajímání        nebytových prostor
 
       Materiál uvedl  starosta Ing.Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta        Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

       Hlasování: 

       pro:          24                
       proti:        1   
       zdržel se:  1  

      Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.38/ZMČ/2006

     I.	 s c h v a l u j e

 postup postoupení pohledávek městské části Praha 14 při pronajímání nebytových  prostor dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

6.    Návrh Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2005
 
       Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. Ing.Hollan konstatoval, že KV se připojuje        k závěru FV, schvaluje a doporučuje zastupitelstvu k odsouhlasení.
          Dále Ing.Hollan konstatoval, že nebylo možno opravit některá zjištění, týkající se        průběhu roku 2005 např.
      - interní sdělení jednotlivých útvarů úřadu m.č. požadující v průběhu roku úpravu         rozpočtu  nebyla zdůvodňována.
      - nebylo možno odstranit selhání vnitřního kontrolního systému při provádění věcné         kontroly faktur
      - kontrolní skupinou nebylo možno ověřit zda finanční prostředky  ( vynaložené na opravy         a údržbu dodavatelem Tomanem) byly vynaloženy hospodárně a účelně, protože         faktura neobsahovala rozpis výdajů

       Mgr.Rovan  následně vysvětlil Ing.Štěpařovi, CSc., že usnesení je formulováno dle        metodiky k tomu určené.
    
       Hlasování: 

       pro:             21      
       proti:            0   
       zdržel se:      5

       Návrh usnesení byl schválen.

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.39/ZMČ/2006
		

       I.	s c h v a l u j e

  závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2005 s výhradou chyb a nedostatků méně   závažného charakteru, které již byly odstraněny

 
7. Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. čtvrtletí roku 2006

     Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan.  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 schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.40/ZMČ/2006

     I.	 s c h v a l u j e


         1.  plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. čtvrtletí roku 2006 

              příjmy 	54.489,68 tis. Kč 
              výdaje 	55.349,27 tis. Kč 
              z toho: 
              kapitálové 	     743,45 tis. Kč 
              běžné 	54.605,82 tis. Kč 
              financování 	   - 859,60 tis. Kč 

         2.  plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. čtvrtletí               roku 2006 s hospodářským výsledkem ve výši 15.216 tis. Kč
      
8.    I.změna rozpočtu

        Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan.Na dotaz  Ing.Štěpaře, CSc.,  ohledně         změny  v rozpočtu během prvního čtvrtletí reagoval starosta Ing.Froněk, který vysvětlil,         že se  jedná o přesun finančních prostředků z rozpočtu MHMP, grantů a projektů JPD. 
       
       Hlasování : 

       pro:             25    
       proti:           0
       zdržel se :    1

      Návrh usnesení  byl  schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.41/ZMČ/2006

     I.	  b e r e  n a  v ě d o m í 

	   I. a II. rozpočtové opatření na rok 2006

    II.	  s c h v a l u j e

	  1. navýšení rozpočtu roku 2006 ze zdaňované činnosti ve výši 6.700 tis. Kč

	  2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti ve výši 7.500 tis. Kč


9.    Návrh na poskytnutí finančních darů 
 
       Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. Ing.Štěpař, CSc.,  vznesl dotaz ohledně dalšího         rozdílení finančních prostředků – starosta Ing.Froněk poukázal na zápis z grantové         komise, kde jsou vyzváni vyřazení žadatelé, aby dodaly chybějící doklady k podaným         projektům. Grantová komise k tomuto kroku přistoupila, neboť činnost žadatelů         považuje za potřebnou a prospěšnou.  

        


     Hlasování:

     pro:                 27             
     proti :              0 
     zdržel se:         0

     Tento návrh usnesení byl přijat. 

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.42/ZMČ/2006

     I.	 s c h v a l u j e

         1.  poskytnutí finančního daru Diakonii Církve bratrské - Centrum Slunečnice ve               výši 65.000 Kč na projekty Centrum Slunečnice - denní středisko a Centrum               Slunečnice - osobní asistence pro obyvatele městské části Praha 14 

         2.  poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Asistence ve výši 80.000 Kč                  na projekt Středisko asistence - služby osobní asistence občanům MČ Praha 14

	3.  poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Sdružení na pomoc dětem      s handicapy ve výši 43.400 Kč na uhrazení nákladů na mzdy osobních asistentů

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

	  zajistit uzavření smluv o poskytnutí finančních darů dle bodu I.

T: 14. 7. 2006

10.  Návrh k záměru městské části Praha 14 privatizovat bytové domy      

      Materiál  uvedl starosta Ing.Froněk. RNDr.Nováková, CSc., v diskusi  připomněla dluhy a       pohledávky nájemníků k městské části.Starosta Ing.Froněk upřesnil, že nájemníci, kteří       dluží městské části se privatizace nezúčastní.

      Hlasování:
 
       pro:              24   
       proti:            1 
       zdržel se:     2 

      Tento návrh usnesení byl přijat.
    
      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.43/ZMČ/2006

      I.	 s c h v a l u j e

zařazení  bytových  domů  Kbelská  č. p. 645  na  pozemku  parc.  č. 814/2, Rochovská č. p. 757 – 763 na pozemcích parc. č. 566/9 – 566/15 a Doležalova č. p.  1041 – 1046  na pozemcích parc. č. 221/42 – 221/47, včetně pozemků funkčně spjatých, do privatizačního procesu  



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

  zajistit kroky potřebné k privatizaci bytových domů  Kbelská  č. p. 645, Rochovská        č. p. 757 – 763 a Doležalova č. p. 1041 – 1046 včetně pozemků funkčně spjatých   s uvedenými nemovitostmi
										                    T: 31. 12. 2006  

11. Návrh na odsouhlasení záměru a určení způsobu prodeje bytového domu č. p. 641       na pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 a pozemku parc. č. 831/6 o výměře 
      351 m2  a obytného domu č. p. 643 na pozemku parc. č. 831/5 o výměře 230 m2 a       pozemku  parc. č. 831/5 o výměře 230 m2 vše v k. ú. Hloubětín v souladu se       „Zásadami postupu  pro   prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy,      předaných do svěřené správy  nemovitostí městské části Praha 14“ ze dne 13. 12.      2005

   Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. V diskusi vystoupil Ing.Štěpař, CSc.       s připomínkou ohledně znaleckého posudku.Mgr.Rovan upozornil, že se jedná o      nezávislého znalce. RNDr.Nováková, CSc. vznesla dotaz týkající se posouzení      technického stavu.Mgr.Rovan následně zodpověděl.

     Hlasování:

     pro:                25  
     proti :             1
     zdržel se :       1              

     Tento návrh usnesení byl přijat. 

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.44/ZMČ/2006

     I.  	s o u h l a s í

  se záměrem  prodeje bytového domu č. p. 641 na pozemku parc. č. 831/6 o výměře         351 m2 a pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 a obytného domu č. p. 643 na   pozemku parc. č. 831/5 o výměře 230 m2  a pozemku parc. č. 831/5 o výměře 230 m2      vše v  k.  ú. Hloubětín dvěma právnickým osobám samostatně, založených nájemníky   domů č. p. 641 a č. p. 643 v souladu  se „Zásadami postupu pro prodej bytových domů   ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části    Praha 14“ ze dne 13. 12. 2005

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

 zajistit provedení úkonů směřujících k odprodeji nemovitostí dle tohoto usnesení

KT: prosinec 2006







                                                                                                                      
12. Návrh na udělení výjimky ze Zásad postupu pro prodej bytových domů ve       vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14                                                 pro prodej bytového domu č. p. 905, k. ú. Hloubětín, ulice Slévačská      

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

       Hlasování:

       pro:               21     
       proti:             1
       zdržel se :      3
       
       Návrh usnesení byl přijat

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.45/ZMČ/2006

     I.  s c h v a l u j e

	udělení výjimky ze Zásad postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví                   hl. m. Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14 při prodeji          bytového  domu č. p. 905, ul. Slévačská, k. ú. Hloubětín

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

	   zajistit kroky potřebné k zahájení prodeje bytového domu s  pozemkem funkčně    spjatým, vše ul. Slévačská, k. ú. Hloubětín
											          T: 31. 8. 2006

       13. Návrh k prodeji nebytových jednotek č. 1087/25, 1088/25, 1089/25, 1090/25       v bytovém  domě čp. 1087-90 v Cíglerově ulici, k.ú. Černý Most

   Materiál uvedl zástupce starosty Mgr.Rovan. RNDr.Nováková, CSc. konstatovala, že se      na černo již  ve stávajících ateliérech bydlí a dále vznesla dotaz, který se týkal výběru      stavební firmy.Mgr.Rovan vysvětlil, že se jedná o Sdružení Belstav Praha s.r.o. a SKV      Praha, s.r.o. S tímto Sdružením byla podepsána smlouva o výstavbě nových bytových      jednotek formou střešní nástavby a tyto byty budou posléze prodány do osobního      vlastnictví.
    
     Hlasování:

     pro:        23                  
     proti:      1
     zdržel se : 3   
       
    Návrh usnesení byl přijat

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.46/ZMČ/2006




    I.     	s c h v a l u j e

   kupní smlouvu (příloha č. 5) na prodej nebytových jednotek č. 1087/25, 1088/25               a 1090/25 v bytovém domě č. p. 1087 - 1090, ul. 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 Kardašovská 625/3, Praha 9 za kupní cenu ve výši 1 164 900 Kč za podmínky,    že ke zveřejněnému adresnému záměru neobdrží městská část Praha 14 žádné    připomínky     

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

	 podniknout všechny nezbytné kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy na prodej  nebytových jednotek č. 1087/25, 1088/25 a 1090/25 v bytovém domě č. p. 1087-1090,  ul. Cíglerova, k. ú. Černý Most
											         T: 30. 9. 2006

14.  Návrh  kupní smlouvy na pozemek parc.č. 845, k.ú. Kyje s vybraným žadatelem
 
	  Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. Mgr.Rovan následně vysvětlil Ing.Štěpařovi, CSc.,         proč byl vybrán uvedený uchazeč ( zdůvodněno ve znění důvodové zprávy). 

        Hlasování:

        pro:         25                      
        proti:        0         
        zdržel se : 2   
       
       Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.47ZMČ/2006

      I.  	s c h v a l u j e

	  uzavření kupní smlouvy (příloha č. 4) mezi městskou částí Praha 14 a panem Zdeňkem   Horákem, bytem Kamencová 551, Praha 9 na prodej pozemku parc. č. 845 o výměře   242 m2 v k. ú. Kyje za cenu ve výši 2 400 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 580 800   Kč

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

	   informovat pana Horáka o rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 14 a zajistit    uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 845 v k. ú. Kyje
											          T: 15. 8. 2006









15.  Návrh kupní  smlouvy na prodej pozemku parc. č. 73/3, k. ú. Kyje mezi MČ Praha        14  a p. Františkem Mašatou, bytem Krkonošská 11, Praha 2
 
        Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. Ing.Vojta se dotázal na  snížení kupní ceny z 1600         Kč/m2 na 1000 Kč/m2. Ing.Froněk vysvětlil, že je tak učiněno s ohledem na tvar         pozemku, umístění trafostanice a celkový stav pozemku, který nelze využít na zastavění.

        Hlasování:

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

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.48/ZMČ/2006

       I.  	s c h v a l u j e

	  uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 73/3,  k. ú. Kyje            o výměře 167 m2 za cenu 1 000 Kč/m2  s p. Františkem Mašatou, bytem Krkonošská   11, Praha 2 

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

   informovat p. Františka Mašatu o rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 14            a zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 73/3, k. ú. Kyje

T: 15. 8. 2006

16. Návrh ke směně pozemků v k.ú. Hostavice mezi MČ Praha 14, pí Miluší Vítkovou
       a p. Vladimírem Vítkem

      Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi  Ing.Vojta vznesl  dotaz ohledně       nesouhlasného stanoviska Výboru pro správu majetku.Starosta Ing.Froněk následně       vysvětlil, že rada oproti Výboru pro správu majetku vyjádřila svůj souhlas, neboť dojde       k scelení pozemku a pozemek by měl svou velikostí i tvarem postačovat k realizaci       prodejny, která by již měla charakter stavby nikoliv stánku. 

      Hlasování:

      pro:             22                 
      proti:            1
      zdržel se :    4
       
     Návrh usnesení byl přijat







     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.49/ZMČ/2006

     I. 	s c h v a l u j e

	uzavření směnné smlouvy (příloha č. 5) mezi městskou částí Praha 14 a manžely Vítkovými (Vladimírem Vítkem, bytem Travná 1291, Praha 9 a pí Miluší Vítkovou, bytem Kamencová 551, Praha 9) na směnu části pozemku o výměře cca 83 m2           v k. ú. Hostavice

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

	informovat manžele Vítkovi o rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 14 a zajistit uzavření směnné smlouvy
											          T: 31. 8. 2006
 
17.  Návrh k žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1390, k.ú. Hloubětín do        svěřené  správy nemovitostí městské části Praha 14 

       Materiál uvedl  starosta Ing.Froněk, který poté RNDr.Novákové, CSc. a Ing.Štěpařovi,        CSc. osvětlil, proč městská část žádá o tento bezúplatný převod ( městská část bude tak        lépe chránit rozvojové zájmy obce a bude vyžadovat součinnost případných investorů        bytové zástavby).

       Hlasování:

      pro:          26                     
      proti:          0 
      zdržel se :   1
       
     Návrh usnesení byl přijat

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.50/ZMČ/2006

     I.  	s c h v a l u j e

	  podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1390     v k. ú. Hloubětín do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

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

	  zajistit podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemku              parc. č. 1390 v k. ú. Hloubětín
											          T: 31. 7. 2006

18.  Návrh k odkoupení části pozemku parc. č. 893/1 v k. ú. Kyje pro vybudování        chodníku  v Oborské ulici        

        Materiál uvedl  starosta Ing.Froněk, který upřesnil cenu plotu. 

        Hlasování:

        pro:            26                      
        proti:           0 
        zdržel se :    1
       
       Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.51/ZMČ/2006

     I.  s c h v a l u j e

	uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na část pozemku parc. č. 983/1 v k. ú. Kyje          za účelem vybudování chodníku v  Oborské ulici mezi paní Petrou Dekrovou, bytem          Oborská 772/1, Praha 9 – Kyje a MČ Praha 14 za kupní cenu ve výši 2 140 Kč/m2

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

	informovat prodávající Petru Dekrovou o rozhodnutí Zastupitelstva městské části    Praha 14 a zajistit uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 983/1, k. ú. Kyje

T: 31. 7. 2006

19.  Návrh k podnětu na změnu Úpn sídelního útvaru hl.m.Prahy funkčního využití části        pozemku parc.č. PK 260/12, 260/14 k.ú. Kyje, z přírodní nelesní plochy ZN na        všeobecně obytné OV, na změnu časového posunu před rok 2010 a k úpravě        koeficientu z B8 na C9  
 
       Tento materiál spolu s materiálem následujícím uvedl starosta Ing.Froněk.V diskusi         vystoupili Ing.Vojta a  Ing.Tůma s dotazy, které se týkaly dopravní studie a dopravního         vytížení příslušných komunikací Ing.Skala vysvětlil, že dopravní studie bude          zpracována v souladu s Útvarem rozvoje MHMP pro celou oblast .

       Hlasování:

       pro:            20                            
       proti:           2   
       zdržel se :    5   
       
       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.52/ZMČ/2006

       I.	s o u h l a s í

           1.  s návrhem na změnu využití území části monofunkční plochy přírodní nelesní  - ZN                 na plochu všeobecně obytnou - OV 

           2.  se změnou z hlediska časového posunu využití pozemku před rok 2010	

        II.  n e s o u h l a s í

	      s úpravou koeficientu z B8 na C9 z důvodu zvýšení zatížení území

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

	     postoupit podnět na změnu využití části monofunkční plochy přírodní nelesní - ZN      na plochu všeobecně obytnou - OV před rok 2010 a k úpravě koeficientu z B8 na C9       MHMP – odboru územního plánu
											          T: 30. 6. 2006 

20.  Návrh k podnětu na změnu Územního plánu ve funkčním  využití pozemku parc. č.        2564 k. ú. Kyje z plochy zahrádky a zahrádkové osady-PZO  na všeobecně obytné        území -OV  a  v  časovém posunu před rok 2010 pro stavbu rodinného domu        
   
        Materiál byl uveden spolu s materiálem č. 19 starostou  Ing.Froňkem. 

        Hlasování:

        pro:           20                                 
        proti:           0      
        zdržel se :    7       

        Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.53/ZMČ/2006

        I.	n e m á   n á m i t e k

  ke změně využití pozemku parc. č. 2564 k. ú. Kyje z plochy zahrádky a zahrádkové   osady - PZO na plochu všeobecně obytnou - OV a před rok 2010 pro stavbu rodinného   domu

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

     postoupit podnět na změnu využití pozemku parc. č. 2564 k. ú. Kyje z plochy      zahrádky   a zahrádkové osady - PZO na plochu všeobecně obytnou - OV a před rok     2010 pro   stavbu rodinného domu MHMP - odboru územního plánu
											          T: 30. 6. 2006

21.  Návrh na změnu Územního plánu hl. m. Prahy Z 1000/00 - revize ÚP SÚ hl. m.        Prahy       
 
        Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta         Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

        Hlasování:

        pro:           26                    
        proti            0
        zdržel se :   1        
       
        Návrh usnesení byl přijat

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.54/ZMČ/2006

    I.	b e r e  n a  v ě d o m í

	návrh změny Územního plánu hl. m. Prahy Z 1000/00 – revize ÚP SÚ hl. m. Prahy


22. Návrhy, připomínky,  interpelace

   Ing.Vysloužil  - připomněl změnu zákona o deregulaci nájemného a vznesl podnět, aby byl                               zpracován materiál ohledně objektů a jejich technického stavu                               nacházejících se na městské části Praha 14.Starosta Ing.Froněk navrhl                               pracovní schůzku.

    Ing.Štěpař, CSc.-  vznesl podnět týkající se vyhlášky o deregulaci nájemného.Starosta                                       Ing.Froněk vyzval Ing. Štěpaře k návštěvě u Ing.Mezenské (OESM).

   Ing.Vojta – informoval o zcizení vybavení kostela

23. Závěr

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


                                    František Čuchal           …………………………….

	



















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



