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ZÁPIS

z  3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 29. 3. 2007 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
___________________________________________________________________________


Přítomni:   29 - dle prezenční listiny

Omluveni:  Mgr.Dana Nálevková, Petr Kovanda

Neomluveni:  - 

Ověřovatelé:  Rudolf Mikeš, Radka Novotná, DiS

Zapisovatelka:   Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í


Starosta Ing.Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod. 3. 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 2. 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:  Rudolf Mikeš, Radka Novotná, DiS

Hlasování :      

pro:            29
proti:          0
zdržel se:    0               

Ověřovatelé zápisu z  3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.

Dále starosta Ing.Froněk přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva .





Návrh programu:
 1.	Volba návrhového a volebního výboru

 2.  Návrh Jednacího řádu městské části Praha 14

 3.  Plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

 4.  Zpráva o činnosti rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2006

 5.  Návrh informace o plnění úkolů z „Programu rozvoje městské části Praha 14“  v období 
      2004 -2006

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

 7.  Návrh k Zásadám o poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha       14, členům jeho výborů, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům       městské části Praha 14 

 8.  Informace o vyúčtování  grantů přidělených v roce 2006

 9.  Návrh k přidělení grantových prostředků v roce 2007

10. Návrh k zmocnění Rady městské části Praha 14 k schvalování rozpočtových opatření         v souvislosti s přijetím dotací na základě rozhodnutí MPSV

11.  IV. změna rozpočtu na rok 2006

12.  1. změna rozpočtu na rok 2007

13.  Návrh na schválení partnerské dohody o spolupráci v rámci projektu „Centrum        WELCOME“ – rekonstrukce objektu čp. 969, ul.Vybíralova

14.  Plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na rok 2007

15.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 905 na pozemku parc.č.        2681 a pozemku parc.č. 2681 vše v k.ú. Hloubětín mezi prodávajícím městskou částí        Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Slévačská 905 za dohodnutou kupní cenu        47 837 000,-- Kč

16.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 643 vše v k.ú. Hloubětín        mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím  Družstvem Konzumní 643/10 za        dohodnutou kupní cenu 2 488  540,- Kč

17.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 641 vše v k.ú. Hloubětín        mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým  družstvem Konzumní        641/8 za dohodnutou kupní cenu 2 648  620,- Kč

18.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 1041 – 1046 vše v k.ú.        Černý Most mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem        Doležalova 1041-1046 za dohodnutou kupní cenu 38 478 840,--Kč

19.  Návrh k žádosti BD Kolbenova 862/27, Praha 9 o prodloužení lhůty k převedení        nemovitostí do vlastnictví původním nájemcům

20.  Návrh na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 110.114,- odpovídající dluhu na        nájemném za užívání nebytových prostor v ulici Doležalova 1051, Praha 9

21.  Návrh k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 5/32, k.ú. Černý Most,         s vlastníky bytových jednotek v domě čp. 1124 -1128, ul. Volkova

22.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parc.č. 2886/2 a 2768/2 v k.ú.        Kyje paní Zdence Haflantové

23.  Návrh k nabytí pozemků v k.ú. Hloubětín pod budovami, které jsou ve svěřené správě        nemovitostí MČ Praha 14

24.  Návrh k převodu dešťové kanalizace v lokalitě Kyje – Aloisov do majetku MČ Praha 14 

25.  Návrh k formální změně kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 93/2 o výměře 3 m2        v k.ú. Černý Most

26.  Návrh k vydání souhlasného prohlášení k pozemku parc.č. 555/3 v k.ú. Kyje 

27.  Návrhy, připomínky, interpelace

28.  Závěr


Hlasování o navrženém programu zasedání:

pro:              29        
proti:            0 
zdržel se :    0

Tento návrh byl přijat.

Program  3. zasedání zastupitelstva byl schválen.

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

    Navrženi byli: Miroslav Dvořák, Mgr.Daniel Rovan, Ing. Ilona Picková

    Hlasování: 

    pro:            29
    proti:          0  
    zdržel se:    0            

   Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni.

   Starosta požádal členy návrhového a volebního výboru, aby si přesedli ke stolu k paní    Mgr.Štětinové. 


 2.  Návrh Jednacího řádu městské části Praha 14

    Materiál uvedl  starosta Ing.Froněk. V diskusi vystoupil pan Jiří Šebek s připomínkou       ohledně délky diskusního vystoupení (dle JŘ max.5 min).Starosta Ing.Froněk uvedl, že       tento časový interval bude dodržován od příštího jednání zastupitelstva.  
          Dále v diskusi k tomuto návrhu vystoupil Ing.Feřtek s připomínkou týkající se § 9 bod       7 – příspěvky ostatních účastníků zasedání (řadoví občané), k jejichž vystoupení musí dát       souhlas zastupitelstvo. Starosta Ing.Froněk vysvětlil, že takto to ukládá zákon, netýká se       to pouze rozprav při rozpočtu a závěrečném účtu.
         Na závěr diskuse starosta Ing.Froněk navrhl úpravu usnesení v bodu schvaluje –       vynechat v návrhu usnesení -s účinností od 1.4.2007. Proti tomuto nevznesl nikdo žádnou       námitku, proto dal starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
     
      Hlasování:

      pro:             27
      proti:           1
      zdržel se:     1

     Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.1/ZMČ/2007

     I.  s c h v a l u j e

	 Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 14 

3.  Informace o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

     Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. Doplnil informace ohledně bodů 14 a 15 (revokace      v plném rozsahu, přijata nová usnesení č. 68, 69). Ing.Feřtek v následné diskusi požádal o      doplnění – upřesnění čeho se týká finanční příspěvek u bodu č. 19/ZMČ/2006 (bude      doplněno i do písemného materiálu). Poté dal starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém      návrhu usnesení.

     Hlasování:

     pro:              29
     proti:            0
     zdržel se:      0

     Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.2/ZMČ/2007

    I.     b e r e  n a  v ě d o m í

	   informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

4.  Zpráva o činnosti rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2006
  
     Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil s dotazem pan      Jiří Šebek.Dotaz se týkal petice občanů v ulici Tálínská.Tato petice byla adresována      konkrétním osobám, pan Šebek se dotázal, zda byla adresována i radě městské části.
     Starosta Ing.Froněk následně zodpověděl tento dotaz – byla projednána na grémiu      starosty, občané obdrželi řádnou odpověď. Poté dal starosta Ing.Froněk hlasovat o      předloženém návrhu usnesení.
 
     Hlasování :
      
     pro:            29
     proti:          0
     zdržel se:    0

    Návrh usnesení byl schválen.

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.3/ZMČ/2007

    I.	s c h v a l u j e

	zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2006

 5.  Návrh informace o plnění úkolů z „Programu rozvoje městské části Praha 14“        v období 2004 -2006
 
      Materiál uvedl zástupce starosty Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil pan Bartoš          s dotazem, jaké konkrétní kroky byly učiněny v oblasti dopravy a řešení parkovacích míst       a Ing.Feřtek  s dotazem ohledně existence případného dokumentu, který by zprůhledňoval,       který majetek obec potřebuje a který je dlouhodobým a stabilním zdrojem příjmové       stránky rozpočtů.  
          Na tyto dotazy reagoval předkladatel materiálu starosta Ing.Froněk – ohledně řešení       dopravy probíhají neustále jednání s PČR, dále je stále v řešení výstavba Vysočanské       radiály. Na dotaz Ing.Feřteka reagoval taktéž starosta Ing.Froněk –  přibližný dokument       existuje, do budoucna se musí stále počítat s privatizací, s řešením týkajícím se objektů       v dlouhodobém pronájmu atd. Poté dal starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu       usnesení. 
         
      Hlasování: 

      pro:           28                      
      proti:         0
      zdržel se:   1  

      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.4/ZMČ/2007

      I. b e r e  n a  v ě d o m í

	 informaci o plnění úkolů z „Programu rozvoje městské části Praha 14“

     II.  s o u h l a s í

 s navrženým postupem ke zpracování „Programu rozvoje městské části Praha 14“ pro  současné volební období






 6.  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 Ing.Froněk       hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

      Hlasování: 

      pro:              29
      proti:            0   
      zdržel se:      0

      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.5/ZMČ/2007

      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. 1. 2007 v následující výši:

	 členům rady	2.320 Kč
	 předsedům výborů a komisí	2.130 Kč
	 členům výborů, komisí, zvláštních orgánů	1.820 Kč
	 ostatním členům zastupitelstva	   780 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. 2007 do 29. 3. 2007

 7.  Návrh k Zásadám o poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části       Praha 14, členům jeho výborů, členům komisí Rady městské části Praha 14 a       spolupracovníkům  městské části Praha 14 

    Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi vystoupil Ing.Feřtek s technickou poznámkou     ohledně pořadí příloh.Dále v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing.Froněk     hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 
    Hlasování: 

    pro:              29   
    proti:            0   
    zdržel se:     0

    Návrh usnesení byl schválen.

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.6/ZMČ/2007
  
     I.	 s c h v a l u j e

 nové Zásady na poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části        Praha 14, členům jeho výborů, členům komisí Rady městské části Praha 14                     a spolupracovníkům městské části Praha 14 s účinností od 1. 4. 2007


 8.  Informace o vyúčtování  grantů přidělených v roce 2006
 
      Materiál uvedl starosta Ing.Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil.
   
      Hlasování: 

      pro:             29        
      proti:           0   
      zdržel se:     0

      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.7/ZMČ/2007

      I. 	b e r e  n a  v ě d o m í

	   informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2006

 9.  Návrh k přidělení grantových prostředků v roce 2007
 
      Materiál uvedl starosta Ing.Froněk.V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta       Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

      Hlasování:

      pro:                29                       
      proti :             0 
      zdržel se:        0

      Tento návrh usnesení byl přijat. 

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.8/ZMČ/2007

      I.	 b e r e  n a  v ě d o m í

	  přidělení grantových prostředků podle přílohy č. 3

      II.  s c h v a l u j e

	   přidělení grantových prostředků podle přílohy č. 2

 10.  Návrh k zmocnění Rady městské části Praha 14 k schvalování rozpočtových         opatření  v souvislosti s přijetím dotací na základě rozhodnutí MPSV

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

        Hlasování:
 
        pro:                29  
        proti:              0
        zdržel se:        0

        Tento návrh usnesení byl přijat.
    
        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.9/ZMČ/2007

        I.	 s c h v a l u j e

                   zmocnění pro Radu městské části Praha 14 k provádění rozpočtových opatření             v souvislosti s přijetím dotací na základě rozhodnutí MPSV na výplatu dávek                              a příspěvků

 11.  IV. změna rozpočtu na rok 2006
 
        Materiál uvedl starosta Ing.Froněk  V diskusi vystoupil Ing.Feřtek, který vznesl dotaz na         celkovou částku, kterou městská část poskytla na dostavbu holobytů. Tato informace         bude  všem členům zastupitelstva předána písemně. 

       Hlasování:

       pro:             29                             
       proti :          0          
       zdržel se :    0              

       Tento návrh usnesení byl přijat. 

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.10/ZMČ/2007

        I.	 b e r e  n a  v ě d o m í

	   14. rozpočtové opatření na rok 2006

12.  1. změna rozpočtu na rok 2007

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

        Hlasování:

        pro:                 29             
        proti:               0
        zdržel se :        0   
       
        Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.11/ZMČ/2007
    
        I.	 b e r e  n a  v ě d o m í

	    1., 2., 3., 4. rozpočtové opatření na rok 2007

        II.  s c h v a l u j e

     1. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2007
     

13.  Návrh na schválení partnerské dohody o spolupráci v rámci projektu „Centrum        WELCOME“ – rekonstrukce objektu čp. 969, ul.Vybíralova
  
        Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil pan Dvořák,         který připomněl, že objekt sdílí i OS Jahoda, dále poukázal na špatně uvedené finanční         součty výměru a také připomněl, že zastupitelstvo vždy pouze schvalovalo takovéto         smlouvy.Přednesl návrh, aby byl v usnesení tudíž vynechán  bod souhlasí.
             Dále vystoupil Ing.Feřtek, který poukázal na finanční rizika ohledně tohoto projektu a          připomněl, že právě přesnost v podkladech je jednou z podmínek realizace těchto         projektů v rámci  JPD2.
             Na tyto připomínky reagoval Ing.Froněk spolu se zástupcem starosty panem         Bohumilem Sobotkou, kteří vysvětlili některé přednesené připomínky např. ohledně         chybně uvedených součtů výměru a dále poukázali na doplnění důvodové zprávy –         v případě, že tento projekt nebude vybrán k realizaci v rámci dotačního programu JPD 2,         zaniknou městské části veškeré povinnosti, kterými se zavazuje v rámci partnerské         dohody o spolupráci.  
        
       Hlasování:

       pro:             15                       
       proti:           5
       zdržel se :   9
       
       Návrh usnesení nebyl přijat

14.  Plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na rok 2007
 
       Materiál uvedl za omluveného předsedu KV pana Kovandu Ing.Vysloužil, člen KV.        V diskusi vystoupil Ing.Feřtek  s dotazem ohledně plánu činnosti KV .Tento dotaz byl         následně zodpovězen Ing.Vysloužilem. 

        Hlasování:

        pro:            27               
        proti:          0         
        zdržel se :   2
       
       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.12/ZMČ/2007

       I.	 s c h v a l u j e

 	   plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na rok 2007

 15.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 905 na pozemku         parc.č. 2681 a pozemku parc.č. 2681 vše v k.ú. Hloubětín mezi prodávajícím         městskou částí  Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Slévačská 905 za         dohodnutou kupní cenu 47 837 000,-- Kč
 
        Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi zazněla technická         připomínka k obsahu důvodové zprávy od Ing.Feřteka, který požádal, aby byla         důvodová zpráva napříště zpracována tak přehledně jako u bodů 16, 17 a 18.
        
       Hlasování:

       pro:               28          
       proti:             0 
       zdržel se :      1

       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.13/ZMČ/2007

       I. 	s c h v a l u j e

  uzavření  kupní smlouvy na prodej bytového domu  č. p. 905 na pozemku parc. č. 2681     a  pozemku parc. č. 2681 vše  v  k. ú. Hloubětín  mezi  prodávajícím  městskou  částí    Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Slévačská 905 za dohodnutou kupní cenu   47 837 000 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 16.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 643 vše v k.ú.         Hloubětín mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím  Družstvem         Konzumní 643/10 za  dohodnutou kupní cenu 2 488  540,- Kč

        Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil pan Miroslav         Dvořák s technickou připomínkou týkající se duplicitního označení bodů v kupní         smlouvě. 

        Hlasování:

       pro:               29                  
       proti:             0
       zdržel se :      0

       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.14/ZMČ/2007

       I.	 s c h v a l u j e

	    uzavření  kupní smlouvy na prodej bytového 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 mezi  prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Družstvem    Konzumní 643/10 za  dohodnutou kupní cenu 2 488 540 Kč dle přílohy č. 1 tohoto    usnesení

 17.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 641 vše v k.ú.         Hloubětín mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým          družstvem Konzumní  641/8 za dohodnutou kupní cenu 2 648  620,- Kč
 
        Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil.

        Hlasování:

        pro:                     28              
        proti:                   0
        zdržel se :           1
       
       Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.15/ZMČ/2007

      I.  s c h v a l u j e

	 uzavření  kupní smlouvy na prodej 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  vše v k. ú. Hloubětín mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Konzumní 641/8  za dohodnutou kupní cenu 2 648 620 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


 18.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 1041 – 1046 vše         v k.ú. Černý Most mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím         Bytovým družstvem Doležalova 1041-1046 za dohodnutou kupní cenu 38 478 840,--        Kč
  
        Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi opět nikdo         nevystoupil, proto dal pan Bohumil Sobotka hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

       Hlasování:

       pro:              29                    
       proti:             0
       zdržel se :      0
       
       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 na prodej bytového domu  č. p. 1041-1046 na pozemcích   parc. č. 221/47, 221/46, 221/45, 221/44, 221/43, 221/42  jiného vlastníka vše  v k. ú.   Černý Most mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým   družstvem Doležalova 1041-1046  za dohodnutou kupní cenu 38 478 840 Kč dle   přílohy č. 1 tohoto usnesení


 19.   Návrh k žádosti BD Kolbenova 862/27, Praha 9 o prodloužení lhůty k převedení          nemovitostí do vlastnictví původním nájemcům

        Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi opět nikdo         nevystoupil.

       Hlasování:

       pro:                29                       
       proti:              0
       zdržel se :      0
       
       Návrh usnesení byl přijat

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.17/ZMČ/2007

     I.	s c h v a l u j e

         prodloužení lhůty stanovené na základě kupní smlouvy čj. 2006/SMP/01, čl. V.,        odst. 5.2., k převedení bytových jednotek, podílů na společných prostorách domu           a pozemků do vlastnictví jednotlivým původním nájemcům neprodleně po ukončení dědického řízení

20.  Návrh na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 110.114,- odpovídající dluhu na        nájemném za užívání nebytových prostor v ulici Doležalova 1051, Praha 9

       Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil Ing.Feřtek,        který se dotázal na to jak byla ošetřena  nájemní smlouva na nebytové prostory. Pan        Bohumil Sobotka vysvětlil, jak došlo ke vzniku dlužné částky – žaloby, soud, nezastižení        nájemce.  

       Hlasování:

       pro:                    25                                                 
       proti:                  0
       zdržel se :           4

      Tento návrh  usnesení byl přijat

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.18/ZMČ/2007

    I.	s c h v a l u j e

	odepsání nedobytné pohledávky ve výši 110.114 Kč odpovídající dluhu na nájemném  za užívání nebytových prostor v ulici Doležalova  č. p. 1051, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

21.  Návrh k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 5/32, k.ú. Černý Most,         s vlastníky bytových jednotek v domě čp. 1124 -1128, ul. Volkova
 
       Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil,        proto  dal starosta Ing.Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

       Hlasování:

       pro:              29                   
       proti:            0
       zdržel se :     0        
       
       Návrh usnesení byl přijat

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.19/ZMČ/2007

     I.	s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej části pozemku parc. č. 5/32, k. ú. Černý Most, o výměře 179 m2 s vlastníky bytových jednotek v domě č. p. 1124 - 1128,           ul. Volkova, za kupní cenu 980 Kč/m2, tj. za částku v celkové výši 175 420 Kč
           

22.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků parc.č. 2886/2 a 2768/2        v k.ú. Kyje paní Zdence Haflantové

       Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka.V diskusi vystoupil Ing.Feřtek        s námitkou, zda je vhodné tuto část pozemku prodat, vzhledem k návaznosti prostoru na        Jordánskou ulici a možnou pěší zónu pro zde bydlící obyvatele. Pan Bohumil Sobotka        vysvětlil, že pro přístup k objektu bude oddělen z předmětných pozemků pás, který bude        ponechán ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14, takže nedojde k zastavění celé        plochy.

       Hlasování:

       pro:                26                
       proti:              0
       zdržel se :      3     
       
       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.20/ZMČ/2007

      I. 	s c h v a l u j e

	  uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) mezi městskou částí Praha 14 a paní Zdenkou     Haflantovou, bytem Peluškova 1408, Praha 9 na prodej částí pozemků parc. č. 2768/2       a 2886/2 v k. ú. Kyje o celkové výměře cca 165 m2 (přesná výměra bude v kupní   smlouvě stanovena geometrickým plánem, který je její nedílnou přílohou) za kupní   cenu ve výši 3 560 Kč/m2

 23.  Návrh k nabytí pozemků v k.ú. Hloubětín pod budovami, které jsou ve svěřené         správě nemovitostí MČ Praha 14
 
        Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil.

        Hlasování:

        pro:                29             
        proti:              0
        zdržel se :       0    
       
        Návrh usnesení byl přijat.

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.21/ZMČ/2007

       I.	 s c h v a l u j e

	    nabytí pozemků v k. ú. Hloubětín parc. č. 566/2, 566/3, 566/4, 566/5, 566/6, 566/7,    566/8, 566/9, 566/10, 566/17, 566/18, 566/19, 566/22, 566/27, 566/28, 566/29,    566/31,  566/33, 566/34, 566/38, 566/39, 566/49 pod budovami, které jsou ve svěřené    správě  nemovitostí městské části Praha 14




 24.  Návrh k převodu dešťové kanalizace v lokalitě Kyje – Aloisov do majetku MČ         Praha 14 

       Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi opět nikdo nevystoupil,        proto bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.

       Hlasování:

       pro:               28                
       proti:             0
       zdržel se :      1       
       
       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.22/ZMČ/2007
      
      I.	 s c h v a l u j e

	 převod dešťové kanalizace (vybudované v rámci stavby č. 8263) v lokalitě Kyje -  Aloisov, ulice Tálinská do majetku městské části Praha 14

25.  Návrh k formální změně kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 93/2 o výměře 
       3 m2  v k.ú. Černý Most
 
       Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi opět nikdo nevystoupil.

       Hlasování:

       pro:               29                
       proti:             0
       zdržel se :      0     
       
       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.23/ZMČ/2007

       I.	 r e v o k u j e

	   usnesení č. 17/ZMČ/2005 v plném rozsahu

      II.   s c h v a l u j e
	
	    uzavření kupní smlouvy (příloha č. 3) na prodej pozemku parc. č. 93/2 (část pozemku     parc. č. 93 o výměře 3 m2) v k. ú. Černý Most s vlastníky bytového domu č. p. 1074       v k. ú. Černý Most

26.  Návrh k vydání souhlasného prohlášení k pozemku parc.č. 555/3 v k.ú. Kyje 

        Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. Navrhl, aby do usnesení bylo         doplněno k bodu schvaluje : dle přílohy č.5.Nikdo ze členů zastupitelstva nevznesl         námitku ani jiný příspěvek do diskuse, proto dal starosta Ing.Froněk hlasovat o         předloženém návrhu usnesení.




      Hlasování:

      pro:                29               
      proti:              0
      zdržel se :       0   

      Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.24/ZMČ/2007

       I.	s c h v a l u j e 

	   vydání souhlasného prohlášení k pozemku parc. č. 555/3 v k. ú. Kyje mezi městskou    částí Praha 14 a Jindřiškou, Jitkou a Vladimírem Polákovými, bytem Dářská 874,        Praha 9 – Kyje dle přílohy č. 5 

27. Návrhy, připomínky, interpelace

Ing.Feřtek -  oznámil, že neobdržel odpověď na svou interpelaci ohledně výstavby parku „V                        Čeňku“. Starosta Ing.Froněk podal vysvětlení - do této doby není známa                        konečná studie OŽP MHMP. 
Ing.Feřtek také upozornil, že nedostal vyjádření k doplnění zápisu z 2. zasedání zastupitelstva.

Dále Ing.Feřtek přednesl a posléze předal starostovi Ing.Froňkovi písemné interpelace, na které bude odpovězeno v příslušné lhůtě:
1) Výběr zastávek MHD na znamení v systému PID
2) Redakční rada Listů Prahy 14
3) Zelená kancelář – použití recyklovaného papíru
4) Cyklistické stezky
5) Etický kodex člena zastupitelstva
6) Úklid veřejných prostranství a zeleně
7) Výsadba stromů na Jahodnici  mezi ulicí Českobrodská a tratí železnice
8) Prohlášení dolu Bílý kůň za kulturní památku 
9) Stav projektu výstavby zastávky ČD Rajská zahrada

Jiří Šebek – vznesl dotaz týkající se skateboardové rampy v Hostavicích. Tento dotaz bude                        zodpovězen písemně.

Rudolf Mikeš – vznesl dotaz, zda se MČ Praha 14 bude podílet investicemi na konání OH                              v roce 2016 (2020). Dotaz bude zodpovězen písemně.

Dr.Ing.Otakar Horký - v reakci na interpelaci Ing.Feřteka týkající se výběru zastávek MHD                                          na znamení, informoval o kampani DP a společnosti ROPID                                          v deníku Metro a formou letáčků. Vysvětlil efektivnost – pokles                                          nákladů, snížení míry hluku, obtěžování občanů atd. 
                                      - vznesl podnět ke zaktualizování Programu rozvoje městské části-                                          sociální oblast - senioři 

Ing.Feřtek - vyslovil pochvalu Ing.Štouralovi (ÚKŘ)
                    -  na základě prezentace publikace MČ Praha 5 - Prevence kriminality a ochrana                        občanů vznesl podnět k možnému vydání stejné publikace MČ Praha 14 

Ing.Vysloužil- v reakci na interpelaci Ing.Feřteka ohledně použití recyklovaného papíru                           připomněl, že výrobci tiskáren a kopírovacích strojů požadují použití                            jimi dodávaného vhodného kancelářského papíru

Mgr.Žáková – informovala členy zastupitelstva o pozvánkách ohledně plánování rozvoje                            sociálních služeb

Na závěr členové zastupitelstva souhlasili s vystoupením Dr.Kopecké, která vznesla dotaz k problematice Domu služeb na Lehovci. Starosta Ing.Froněk informoval Dr.Kopeckou, že současný majitel usiluje o prodej tohoto objektu.V současné době probíhá úklid těchto prostor.

28. Závěr
 


     Ověřovatelé: 

     Rudolf Mikeš                   ………………………………

     Radka Novotná, DiS         …………………………….

	













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



