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ZÁPIS

ze 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 21. 12. 2010 
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:     30 - dle prezenční listiny

Omluveni:  MUDr. Kateřina Pavlíčková
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé:  Vladimíra Petzoldová, Pavel Mašek

Zapisovatelka: Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 15.00 hod 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, na kterém přivítal:
	členy Zastupitelstva
	zaměstnance Úřadu městské části Praha 14
	a všechny další přítomné hosty


Starosta konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, dle prezence je přítomna nadpoloviční většina členů, takže zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Dále starosta Bc. Vondra oznámil členům zastupitelstva, že zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty.

Poté starosta  Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

Navrženi byli:  Vladimíra Petzoldová, Pavel Mašek

Hlasování :

pro:             28
proti:           0 
zdržel se:     0
nepřítomni:  3  :        

Ověřovatelé zápisu ze 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.
Starosta Bc. Vondra následně přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva. Poté člen zastupitelstva pan Kutmon  (za klub ODS)  navrhl, aby do programu byl dále zahrnut materiál Ing. Pickové - Zpráva o zahájení činnosti výboru pro výchovu a vzdělávání  a místní Agendu 21. Starosta Bc. Vondra následně oznámil, že tento bod bude zařazen a projednáván před bodem 19. 

Návrh  programu:

1. Zahájení a volba  návrhového a volebního výboru 

2. Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14 

3. Návrh na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 za     zajišťování svatebních obřadů pro rok 2011

4. Návrh - Zásady pro  poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části 
    Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady     městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14 

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

6.  Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9

7. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 378.904 Kč váznoucí na bytě v č. p. 1071 ulice     Bří Venclíků, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 253.205 Kč váznoucí na bytě v č.     p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 180.809 Kč váznoucí     na bytě v č. p. 755 ulice Kardašovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 441.375     Kč váznoucí na bytě v č. p. 551 ulice Poděbradská,  Praha 9, na postoupení pohledávky ve     výši 147.144 Kč váznoucí na bytě v č. p. 561 ulice Poděbradská, Praha 9, na postoupení     pohledávky ve výši 344.764,70 Kč váznoucí na bytě v č. p. 564 ulice Poděbradská, 
    Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši  246. 418 Kč váznoucí na bytě v č.p. 639, ulice     Konzumní, Praha 9

8. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské     části Praha 14 za 1. - 3.  čtvrtletí roku 2010 

9. Návrh - IV. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2010

10. Návrh  1. úpravy finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2010

11. Návrh - Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok       2011

12. Návrh na otevření kontokorentního úvěru na rok 2011 u PPF banky, a.s. ve výši 
      10 000 tis. Kč 

13. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 113/1  v k.ú. Kyje 

14. Návrh k uzavření darovací smlouvy garáže na pronajatém, pozemku parc.č. 2626/62 v k.ú.       Kyje 

15. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 924/2, k.ú. Hostavice o výměře  
       12 m 2  s p. Zdeňkem Vackem, bytem Sečská 7, Praha 10 

16. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 79/2,79/3 a 2725/4, k.ú. Kyje,       se společností Gamatel, s.r.o. 

17. Návrh k uzavření kupních smluv na některé pozemky funkčně spjaté s bytovými domy       v k.ú. Hloubětín 

18. Návrh na dodatek č. 3 ke Zřizovací listině  mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín,       Zelenečská 500 a na uzavření smlouvy  o bezúplatném převodu movitého majetku 






Zpráva o zahájení činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21

19. Návrhy, připomínky, interpelace

20. Závěr

Poté dal starosta městské části Praha 14  Bc. Vondra hlasovat o celém programu zasedání. 

Hlasování: 

pro:             25
proti:           1 
zdržel se:     2      Tento návrh byl přijat. 
nepřítomni: 3

Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byl schválen.

1. Volba návrhového a volebního výboru
Starosta Bc. Radek Vondra vyzval členy zastupitelstva k navržení členů do návrhového a volebního výboru. Tajemnicí návrhového a volebního výboru navrhl paní Mgr. Evu Štětinovou, vedoucí  OPM.

Navrženi byli:   MUDr. Jan Kaufman, Hana Muhrová, Viktor Šíma 

Hlasování: 

pro:              28
proti:            0 
zdržel se:      0
nepřítomni:  3  
Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni.

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

Předsedou  návrhového a volebního výboru byl zvolen MUDr. Jan Kaufman.    

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

2. Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                28     
proti:               0 
zdržel se:         2      
nepřítomni:      1
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 19/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e

	jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 14

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

	vydání jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14	                      T: 15. 1. 2011

3. Návrh na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 za     zajišťování svatebních obřadů pro rok 2011
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                 30    
proti:               0 
zdržel se:         0      
nepřítomni:     1
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 20/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e

pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří jsou pověřeni oddávat, výši odměn dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě 

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

zabezpečit odměňování pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří jsou pověřeni oddávat	                                                                                   T: 1. 1. 2011

4. Návrh - Zásady pro  poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části 
    Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady     městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                29     
proti:              0 
zdržel se:       1      
nepřítomni:    1
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 21/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e

Zásady pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě
 
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

vydat Zásady pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části     Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14   
 	                                                                                                                    T: 15. 1. 2011

5.  Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                29     
proti:              0 
zdržel se:        1      
nepřítomni:     1
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 22/ZMČ/2010

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 

6.  Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                29    
proti:              0 
zdržel se:        1      
nepřítomni:     1

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 23/ZMČ/2010

I.	z v o l i l o

	přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy, 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: 4. 1. 2011

7. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 378.904 Kč váznoucí na bytě v č. p. 1071     ulice Bří Venclíků, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 253.205 Kč váznoucí na     bytě v č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 180.809     Kč váznoucí na bytě v č. p. 755 ulice Kardašovská, Praha 9, na postoupení pohledávky     ve výši 441.375 Kč váznoucí na bytě v č. p. 551 ulice Poděbradská, Praha 9, na     postoupení pohledávky ve   výši 147.144 Kč váznoucí na bytě v č. p. 561 ulice     Poděbradská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 344.764,70 Kč váznoucí na     bytě v č. p. 564 ulice Poděbradská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši  246.     418 Kč váznoucí na bytě v č.p. 639, ulice Konzumní, Praha 9
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                 27    
proti:               0 
zdržel se:         3     
nepřítomni:     1

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 24/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e

	postoupení pohledávek dle přílohy č. 1  tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě   s tím, že pohledávky lze rozdělit podle velikosti obsazovaných, právně volných bytů v souladu s článkem V. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14        T: průběžně

8. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti     městské  části Praha 14 za 1. - 3.  čtvrtletí roku 2010 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                 29    
proti:               0 
zdržel se:         1      
nepřítomni:     1

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 25/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. - 3. čtvrtletí roku 2010
        
		příjmy                                                                                 290.001,45 tis. 	Kč
        		výdaje                                                                                 283.345,13 tis. 	Kč
        		z toho:
        		kapitálové                                                                             48.271,43 tis. 	Kč
        		běžné                                                                                  235.073,70 tis. 	Kč
        		financování                                                                        -   6.656,32 tis. 	Kč

	2.	plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2010 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 32.816 tis. Kč     
 
9. Návrh - IV. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2010
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                 29    
proti:               0 
zdržel se:        1     
nepřítomni:     1

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 26/ZMČ/2010

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

	15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010     
 
10. Návrh  1. úpravy finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2010
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                 28    
proti:               0 
zdržel se:         2     
nepřítomni:      1
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 27/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e   

	1. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2010 dle přílohy č. 1
 
11. Návrh - Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 
      na rok 2011
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                 29    
proti:               0 
zdržel se:        1      
nepřítomni:     1
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 28/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e

	1.	návrh  Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části    Praha 14 na rok 2011 do výše maximálně jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu na rok 2010 v každém měsíci období rozpočtového provizoria dle přílohy č. 1

	2.	návrh rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí roku 2011 dle přílohy č. 2

	3.	poskytnutí přechodné finanční výpomoci ČČK ve výši 300.000 Kč, Sdružení na pomoc dětem s handicapy Motýlek ve výši 200.000 Kč a občanskému sdružení Jahoda ve výši 200.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2011

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

1.	zabezpečit realizaci tohoto usnesení

	2.	předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh rozpočtu po schválení rozpočtu hl. m. Prahy


12. Návrh na otevření kontokorentního úvěru na rok 2011 u PPF banky, a.s. ve výši 
      10 000 tis. Kč 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                 30    
proti:               0 
zdržel se:        0      
nepřítomni:     1
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 29/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e

návrh na otevření kontokorentního úvěru na rok 2011 u PPF banky, a. s. ve výši           10 000 tis. Kč

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

	zajistit uzavření kontokorentního úvěru u PPF banky, a. s. na rok 2011 
T: 31. 12. 2010

13. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 113/1  v k.ú. Kyje 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                 27    
proti:               0 
zdržel se:         3
nepřítomni:     1
      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                         svým usn.č. 30/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 113/1 v k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a paní Jitkou Ganzarčíkovou, bytem Hodějovská 18, Praha 9 za celkovou kupní cenu ve výši 96 480 Kč

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

	zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 113/1 v k. ú. Kyje s paní Jitkou Ganzarčíkovou                                                                                   T: 30. 4. 2011

14. Návrh k uzavření darovací smlouvy garáže na pronajatém, pozemku parc.č. 2626/62       v k.ú. Kyje 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                30     
proti:              0 
zdržel se:        0      
nepřítomni:     1

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 31/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy na budovu řadové garáže č. 161 na pozemku                         parc. č. 2626/62 v k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a panem Miroslavem Mastným, bytem Drahobejlova 1294/9, Praha 9

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

	zajistit uzavření darovací smlouvy na garáž č. 161 na pronajatém pozemku                       parc. č. 2626/62 v k. ú. Kyje                                                                         T: 15. 1. 2011

15. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 924/2, k.ú. Hostavice o výměře  
      12 m 2  s p. Zdeňkem Vackem, bytem Sečská 7, Praha 10 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                 30    
proti:               0 
zdržel se:         0     
nepřítomni:     1

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 32/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy (příloha č. 8) na prodej pozemku parc. č. 924/2, k. ú. Hostavice,  o výměře 12 m2  p. Zdeňku Vackovi, bytem Sečská 7, Praha 10 za cenu 500 Kč/m2, tj za celkovou kupní cenu ve výši 6 000 Kč

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

	zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 924/2, k. ú. Hostavice, pokud nebudou podány zásadní námitky ke zveřejněnému záměru             T: 31. 1. 2011

16. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 79/2,79/3 a 2725/4, k.ú.       Kyje, se společností Gamatel, s.r.o. 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                26     
proti:              0 
zdržel se:        4     
nepřítomni:     1
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 33/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy (příloha č. 8) na prodej pozemků parc. č. 79/2, 79/3 a 2725/4,             k. ú. Kyje  o celkové výměře 15 m2  se společností Gamatel, s. r. o., se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1 za cenu 2 320 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 34 800 Kč  

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

	zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 79/2, 79/3 a 2725/4,             k. ú. Kyje, pokud nebudou podány zásadní námitky ke zveřejněnému záměru
                      T: 28. 2. 2011

17. Návrh k uzavření kupních smluv na některé pozemky funkčně spjaté s bytovými       domy  v k.ú. Hloubětín 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                 25    
proti:               0 
zdržel se:        5      
nepřítomni:     1
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 34/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e

1.	uzavření kupní smlouvy (příloha č. 6) na prodej pozemků parc. č. 737/1, 737/4, 737/5, 737/6 a 742/2, k. ú. Hloubětín, o celkové výměře 555 m2 , Družstvu vlastníků domů Poděbradská č. p. 141 a 142, se sídlem Poděbradská 122/141, Praha 9 za cenu 850 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 471 750 Kč

2.	uzavření kupní smlouvy (příloha č. 7) na prodej pozemků parc. č. 740/1, 740/3, 741/1 a 741/3, k. ú. Hloubětín, o celkové výměře 380 m2 Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 718 a 719 Hloubětín, se sídlem Chvalská 719/13, Praha 9 za cenu 850 Kč/m2 , tj. za celkovou kupní cenu ve výši 323 000 Kč

3.	uzavření kupní smlouvy (příloha č. 8) na prodej pozemků parc. č. 740/4 a 742/3,             k. ú. Hloubětín, o celkové výměře 156 m2 , paní Daně Stránské, bytem Poděbradská 689/160, Praha 9 za cenu 850 Kč/m2 , tj. za celkovou kupní cenu ve výši 132 600 Kč
  
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

	zajistit uzavření kupních smluv podle bodu I., pokud nebudou podány závažné námitky ke zveřejněným záměrům                                                                             T: 28. 2. 2011

18. Návrh na dodatek č. 3 ke Zřizovací listině  mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín,       Zelenečská 500 a na uzavření smlouvy  o bezúplatném převodu movitého majetku 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                 28    
proti:                0 
zdržel se:         2     
nepřítomni:     1
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 35/ZMČ/2010

I.	s c h v a l u j e

1.	dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín,                 Zelenečská 500

2.	smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku

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

	1.	zajistit uzavření dodatku č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500                                                                    T: 30. 12. 2010

	2.	zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku
T: 9. 1. 2011

Zpráva o zahájení činnosti výboru pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21

   K tomuto bodu  v diskusi následně vystoupila členka zastupitelstva Mgr. Žáková, která
   požádala o vysvětlení jak bude výbor  pro výchovu a vzdělávání pracovat a co bude jeho
   náplní, když koncepce a obsah vzdělávacích programů je určen MŠMT. Ing. Picková 
   (předsedkyně tohoto výboru) poté podala členům zastupitelstva informace, co bude prioritami
   programu pro rozvíjení oblasti školství  na městské části Praha 14. Dále vystoupil Mgr. Dr.  
   Štulc, který jako předseda FV ZMČ Praha 14 poukázal  na to, že výdaje za školství jsou
   jednou z největších položek rozpočtu městské části Praha 14.  Poté vystoupil člen
   zastupitelstva  pan Kutmon, který upozornil, že  odpověď ohledně relevantní pracovní náplně
   není dostačující a opětovně požádal Ing. Pickovou o odpověď. Ing. Picková následně
   vysvětlila, že činnost výboru bude především zaměřena na zlepšování péče v oblasti školství, 
   vyhodnocování činnosti družin, dále se výbor  bude zabývat organizačními věcmi na školách    atd.,  což jsou jedny z hlavních výstupů místní Agendy 21. Následně Mgr. Žáková    upozornila, že náplň školských programů nám jako městské části nepřísluší a poté vystoupil    pan Kutmon, který za zastupitelský klub ODS předložil  návrh, aby současná uvolněná    funkce  předsedkyně výboru pro výchovu  a vzdělávání byla nahrazena funkcí neuvolněnou. 
      V diskusi dále vystoupil  člen zastupitelstva MUDr. Kulíšek, který poukázal na to, že tento   výbor zatím neměl mnoho času zhodnotit svou činnost a poté člen zastupitelstva  MUDr.   Pankrác vznesl dotaz k Ing. Pickové jaká by výbor měl zaujímat stanoviska na základě této   předložené zprávy. Ing. Picková  poté  členům zastupitelstva vysvětlila, že tato zpráva je   zprávou o zahájení činnosti výboru, která má členy zastupitelstva seznámit s náplní a jakým   směrem by se činnost výboru měla do budoucna ubírat.  Starosta Bc. Vondra poté požádal   členy klubu ODS, aby se zapojili do činnosti tohoto výboru. Na základě proběhlé diskuse   zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová  navrhla, aby zastupitelstvo přijalo usnesení, ve   kterém bude výborům uloženo posouzení investičních záměrů v oblasti školství. Na tento   návrh reagoval  pan Kutmon (za klub ODS),  který  vznesl ke znění usnesení námitku, neboť   investiční akce by měli posuzovat jiné orgány, nikoliv výbory a dále oznámil, že členové   klubu ODS se nezapojí do činnosti tohoto výboru,  vzhledem k vytvoření umělé funkce   předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21.  
   Následně vystoupil předseda FV Mgr. Dr. Štulc, který navrhl, aby byla zadána témata pro činnost tohoto výboru a s tímto návrhem se většina členů zastupitelstva ztotožnila. 

  Poté vystoupil předseda návrhového a volebního výboru MUDR. Kaufman, aby přednesl
  návrhy  členů zastupitelstva. 

  Hlasování  o návrhu pana Kutmona - neuvolněná funkce předsedy výboru pro výchovu a
   vzdělávání: 

   pro :            8
   proti:          18
   zdržel se:    4
nepřítomni:  1

Tento návrh nebyl přijat.

Hlasování o návrhu Ing. Mgr. Svobodové - posouzení investičních záměrů v oblasti  školství:

pro:             19
proti:           7
zdržel se:     4
nepřítomni:  1

Tento návrh byl přijat. 


Zastupitelstvo městské části Praha 14                                      svým usn.č. 36/ZMČ/2010

I.	u k l á d á
	finančnímu výboru a výboru pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21

	posoudit investiční záměry v oblasti školství na roky 2011 - 2014

T: 30. 4. 2011

19.   Návrhy, připomínky, interpelace

starosta Bc. Radek Vondra - oznámil členům zastupitelstva, že byl posunut termín pro výběr                                                  kandidátů do komisí - uzávěrka 5. 1. 2011. 

zástupce občanů  - paní Romana Veselá - vznesla dotaz ohledně privatizace sídliště                                                                                 Lehovec

Dotaz  následně zodpověděl zástupce starosty  Ing. Břetislav Vodák - roste počet žádostí od občanů a vzhledem k tomu, že zastupitelstvo v minulém volebním období rozhodlo nepokračovat v privatizaci, bude zpracován podrobný záměr, který se bude touto problematikou zabývat a který bude předložen na jedno z dalších zastupitelstev. 


Jiří Šebek - vznesl dotaz k možnosti  pořídit členům zastupitelstva notebooky po dobu jejich                      volebního období, vzhledem k tomu, že materiály by mohly být předkládány                      v elektronické podobě.  Tento dotaz je zohledněn v dotazníku, který byl členům                      zastupitelstva dodán do materiálů na stůl a který bude následně vyhodnocen na                      základě celkového zpracování  dotazů   ve výše zmíněném dotazníku.   

MVDr. Martin Pangrác -  přednesl dotaz ohledně stanovení optimálního počtu sociálních                                                bytů pro Prahu 14. Tento dotaz následně zodpověděl zástupce                                                starosty Ing. Břetislav Vodák  - je zpracovávána koncepce, ve                                                které zastupitelstvo určí optimální počet. Tato koncepce bude                                                předložena v druhé polovině roku 2011. 

Josef Kutmon - navrhl, zda by členové zastupitelstva  nepřijali usnesení, které by napomohlo                             při jednáních se společností ROPID ohledně rušení některých autobusových                             linek a vzhledem k problematice celého provozu MHD na Praze 14. Na                             tento návrh reagovala zástupkyně starosty paní Soňa Tománková, která                             podala členům zastupitelstva obsáhlé informace z dosavadních jednání  se                             společností ROPID, dále poukázala na článek uvedený v Listech Prahy 14,                             na zpracovaný materiál umístěný na webových stránkách městské části                             Praha 14 a informovala o dalších smluvených jednáních, která dále                             proběhnou s výše uvedenou společností.

Vladimíra Petzoldová -  poukázala na špatnou údržbu přechodů v okolí školy v Hloubětíně                                            v tomto zimním období. Zástupkyně starosty paní Tománková                                           spolu  s Ing. Joudovou (ved. OVD)  poté podali informace o                                           rozpočtu za  zimní  údržbu, suplování úklidu za TSK a následně                                            požádali členy zastupitelstva o jakoukoliv informaci o dalších 
                                           problémech s úklidem komunikací, tak aby na tyto problémy mohli                                            pokud možno  včas reagovat. Na základě této výzvy starosta Bc.                                            Vondra vyzval k podnětům členy zastupitelstva, aby  v rámci jejich                                            působení  občané městské části podávali informace o dalších                                            problémech.   

Mgr. Jitka Žáková - také poukázala na špatný úklid přístupových cest v oblasti Hloubětína.                                     Na tento podnět reagovala opět zástupkyně starosty paní Tománková,                                     která nadnesla problém s převodem magistrátních pozemků do                                     vlastnictví městské části Praha 14 a opět poukázala na nespolehlivost                                     TSK.

Josef  Ťoupal - navrhl vybudování nového přechodu u nádraží v Kyjích a instalaci                                  zpomalovacích prahů. Na tento návrh reagovala Ing. Joudová 
                                 (ved. OVD), která informovala členy zastupitelstva o tom, že v příštím                                  roce proběhne úprava  celé komunikace . Pan Ťoupal přesto požádal  o                                  provizorní vyznačení do doby vybudování nového přechodu. 
                                 Ing. Joudová následně přislíbila provizorium, ale také poukázala na                                  špatné klimatické podmínky, proto bude provizorní přechod řešen až                                  v období  příznivějších klimatických podmínek.  


Pavel Mašek - vznesl dotaz týkající se parkování v Lednické ulici a kroků v jednání se                             SŽDC. Na tento  dotaz reagovala Ing. Mezenská (OSM), která následně                             podala členům zastupitelstva informace o jednáních a o podniknutých                              krocích   v projednávání smlouvy mezi MČ Praha 14 a SŽDC. 

20. Závěr
 
Ověřovatelé: 

  Vladimíra Petzoldová                          ……………………………….

  Pavel Mašek                                         ……………………………….









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


















































































































