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ZÁPIS

z  5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 27. 9. 2007 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
___________________________________________________________________________


Přítomni:  28 - dle prezenční listiny

Omluveni:  Jitka Krátká, Ing.Josef  Voseček, Lubomír Vůjtěch

Neomluveni:   

Ověřovatelé:  Ing.Jiří Feřtek, Jiří Šebek

Zapisovatelka:   Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í


Starosta Ing. Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod. 5. 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 ze 4. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty.

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

Navrženi byli:  Ing.Jiří Feřtek , Jiří Šebek

Hlasování :      

pro:             24
proti:           0

Ověřovatelé zápisu z  5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.

Poté starosta Ing. Miroslav Froněk přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva.  





Návrh programu:

 1.	Volba návrhového a volebního výboru

 2. Plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

 3.  Návrh na  úpravu Jednacího řádu  zastupitelstva 

 4.  Návrh Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 14

 5.  Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2007

 6.  Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9

 7.  Návrh zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 8.  Návrh dodatku č. 3 zřizovací listiny Základní školy, Praha 9-Černý Most, Vybíralova 964

 9.  III. změna rozpočtu na rok 2007

10.  Půjčka Občanskému sdružení JAHODA k realizaci projektu „JAHODA Centrum        komunitních aktivit“

11.  Návrh k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 173.048,50 Kč za pozdní        úhradu nájemného za užívání bytů v čp. 760 a 762 v ulici Rochovská Praha 9

12.  Návrh k úplatnému převodu bytového domu čp. 1087-1090 v ulici Cíglerova, k.ú. Černý        Most, do osobního vlastnictví 

13A.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 757-758 na pozemcích           parc.č. 566/9 a 566/10 jiného vlastníka vše v k.ú. Hloubětín mezi prodávajícím           městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Rochovská 757 a 758 za           dohodnutou kupní cenu 5 963 880 Kč

13B.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 1047, čp. 1048, čp.           1049, čp. 1050, čp. 1051, čp. 1052, čp. 1053 na pozemcích parc.č. 221/330 o výměře           112 m2, 221/331 o výměře 68m2, 221/332 o výměře 160m2, 221/35 o výměře 287m2,           221/36 o výměře 284m2, 221/37 o výměře 287m2, 221/38 o výměře 282m2, 221/39 o           výměře 125m2, 221/40 o výměře 217m2, 221/41 o výměře 173m2, jiného vlastníka  vše           katastrální území Černý Most mezi městskou částí Praha 14 a Bytovým družstvem           Doležalova 1047-1053 za dohodnutou kupní cenu 43 198 880 Kč

13C.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 759-763 na pozemcích           parc.č. 566/11, 566/12, 566/13, 566/14, 566/15 a pozemků parc.č. 566/11, 566/12,           566/13, 566/14, 566/15 vše v k.ú. Hloubětín mezi prodávajícím městskou částí Praha 14           a kupujícím Bytovým družstvem Rochovská za dohodnutou kupní cenu 40 698 740 Kč

13D.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 645 na pozemku parc.č.           814/2 jiného vlastníka vše v k.ú. Hloubětín mezi prodávajícím městskou částí Praha 14           a kupujícím Bytovým družstvem Kbelská 3 za dohodnutou kupní cenu 1 778 040 Kč

14.  Návrh ke zrušení „Zásad postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví  hl.m.Prahy,        předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14“

15.  Návrh na odprodej třetí osobě domu čp. 640 na pozemku parc.č. 830 o výměře 201m2 a        pozemku parc.č. 830 o výměře 201m2 v ulici Konzumní Praha 9 vše v k.ú. Hloubětín, za        minimální kupní cenu 9,300.000,-- Kč  

16.  Návrh k prodeji pozemků v k.ú. Kyje – Broumarská sever +jih

17.  Návrh k prodeji pozemku parc.č. 1815/1 v k.ú. Kyje

18.  Návrh k žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1072/170, k.ú. Hloubětín do        svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 

19.  Návrh vyjádření městské části Praha 14 k návrhu změny Územního plánu SÚ hlm.Prahy        v oblasti Jahodnice pozemku parc.č. 877/1, kat. území Hostavice z funkční plochy VV na        OV – C a část z SP na OV-C a na VV

20.  Návrh vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na  změnu Územního plánu v oblasti        Čihadel (Černý Most – 6. stavba funkční plochy ZP na VV, ZMK na OV, část VV na ZP        a část na OV-D

21.  Návrh na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy funkčního využití        pozemků parc.č. 784/3, 784/4 a části parc.č. 355/2 kat.území Hloubětín z funkční plochy        všeobecně smíšené – SV na parky, hist. .zahrady a hřbitovy – ZP 

22.  Návrhy, připomínky, interpelace

23.  Závěr
                                                                        
Informace – plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2007

Hlasování o navrženém programu zasedání:

pro:               25                     
proti:             0 

Tento návrh byl přijat.

Program  5. 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: Ing.Ilona Picková, Ing.Eva Bažilová, Antonín Vacek

    Hlasování: 

    pro:            22
    proti:          0  

   Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni.


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

   Členové návrhového výboru si ze svého středu zvolili předsedkyni a to Ing.Ilonu Pickovou.

 2.  Plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
 
    Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil Ing.Jiří       Feřtek, který  vznesl dotaz k bodu č. 58 – Obytný soubor Broumarská. Navrhl, aby rada       revokovala své usnesení a vzala na zřetel rozhodnutí zastupitelstva č.58/ZMČ/2005.  
      Následně v diskusi  vystoupila:
      Ing.Ilona Picková – záchrana škeblí, odbahnění rybníků
      Jiří Šebek –  vyřešení otázky pořízení notebooků pro členy zastupitelstva a získání       podrobných informací realizace prací na Kyjském rybníku
     František Křížek -  Aloisovský rybník a čerpání finančních prostředků z fondů EU na      jeho úpravu, Kyjský rybník a realizace jeho úpravy.
          Následně starosta Ing.Miroslav Froněk  zodpověděl předchozí dotazy a připomínky:  

      Jiří Šebek – o pořízení notebooků pro členy zastupitelstva se bude dále jednat
      Ing.Ilona Picková – škeble, které byly vystaveny špatným podmínkám v rámci realizace       prací na Aloisovském rybníku bylo mnohem více než v rybníku Kyjském, MHMP       nepodal bližší informace ohledně řešení této problematiky.

      Ing.Jiří Feřtek  poté seznámil členy zastupitelstva  s informacemi, které on obdržel –       rybník se bagruje, ověřuje se nová technologie, kombinují se nové       technologie. Starosta Ing.Miroslav Froněk upřesnil, že ze strany MHMP není v současné       době dána relevantní informace  a členové zastupitelstva tyto informace obdrží, jakmile je       sdělí příslušný odbor MHMP. 
      K dotazu  k bodu č. 58 – Obytný soubor Broumarská starosta Ing.Miroslav Froněk       upozornil, že rada navrhuje jiné řešení na základě doporučení komisí a výborů a pokud       nebude předkládané usnesení schváleno, bude dále jednáno dle původního usnesení z roku       2005. Dále upozornil, že v této době nebyl ještě dokončen proces územního řízení této       lokality. Upřesnil, že nedošlo k odprodeji pozemků, nedošlo k investicím a je pouze na       rozhodnutí nového zastupitelstva, zda dá přednost novému projektu nebo předchozímu       návrhu.

      Poté dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

      Hlasování:

       pro:               23
       proti:             1

       Návrh usnesení byl schválen.

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.43/ZMČ/2007

     I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

   1. informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

   2. informaci o vyřízení interpelací z 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14  dne 28. 6. 2007


 3.  Návrh na  úpravu Jednacího řádu  zastupitelstva 
  
      Materiál uvedl starosta Ing.Miroslav Froněk. V diskusi vystoupil Ing.Jiří Feřtek, který       konstatoval, že navrhovanou změnu již navrhoval na předminulém jednání       zastupitelstva.Pan Jiří Šebek navrhl poupravit znění jednacího řádu. 
        Starosta Ing.Miroslav Froněk konstatoval, že úprava jednacího řádu je v souladu       s názory pana Jiřího Šebka i Ing.Jiřího Feřteka a poté dal hlasovat o předloženém návrhu       usnesení.

      Hlasování: 

      pro:              26
      proti:            0

     Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.44/ZMČ/2007

      I.	  s o u h l a s í

             s úpravou odst. 7 v § 9 Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14 dle       přílohy č. 3 tohoto usnesení

 4.  Návrh Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 14

      Materiál uvedl starosta Ing. Miroslav Froněk. V diskusi vystoupil pan Jiří Šebek, který       upozornil na znění čl.1 ad 3) zastupitel je při výkonu funkce nestranný. Připomněl znění       volebního programu každé strany i funkci, kdy zastupitel hájí zájmy svých voličů a       vyslovil svůj nesouhlas se zněním této části obecných pravidel Etického kodexu.    
          Ing.Jiří Feřtek vznesl dotaz, jaké informace mohou poskytovat členové zastupitelstva  
      v souvislosti se zněním čl.2  – informace, které podléhají zvláštní ochraně – všichni       zastupitelé by měli být proškoleni o tom, jaké informace mohou nebo nemohou       poskytovat  a dále upozornil na znění čl.4 – nabytí vlastnických nebo dalších věcných       práv k nemovitému majetku – poskytnout zastupitelům informace, jak by měli podat       oznámení.  
       Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka připomněl na základě těchto připomínek slib       člena zastupitelstva svědomitě plnit mandát. Pan Jiří Šebek následně navrhl tento materiál       přepracovat či se jím dále nezabývat.
         Člen rady Mgr.Daniel Rovan upozornil, že rada tento materiál připravila a předkládá jej       na základě požadavku členů zastupitelstva. 
          Ing.Miroslav Froněk  doplnil, že přijmout kodex je na vůli zastupitelstva, v souladu se       zákonem byl materiál připraven.Jeho další úprava  tudíž není nutná.Poté dal zástupce       starosty pan Bohumil Sobotka hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

      Hlasování:

      pro:           19             
      proti:          0     

      Návrh usnesení byl schválen.

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.45/ZMČ/2007



     I.	 s c h v a l u j e

            Etický kodex  člena Zastupitelstva městské části Praha 14, který je přílohou č. 1 tohoto      usnesení

 5.  Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2007

      Materiál uvedl starosta Ing.Miroslav Froněk.V diskusi vystoupil pan Miroslav Dvořák       s dotazem na uvedenou výši pohledávek.Tento dotaz byl následně vysvětlen a byla       upřesněna  výše částky pohledávek Ing.Evou  Bažilovou,ředitelkou SMP-14, a.s.        a starostou Ing.Miroslavem Froňkem.
           Pan Miroslav Dvořák následně podal návrh na přepracování materiálu. Paní Eva       Dokonalová, předsedkyně FV podala další vysvětlení k výši pohledávek a zároveň       navrhla, že tyto budou dále prověřeny na jednání Dozorčí rady.
           Ing.Jiří Feřtek dále v diskusi upozornil, že ne všechny komise a výbory umisťují své       zápisy na webové stránky.  
           Poté dal starosta Ing.Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

      Hlasování: 

      pro:              22                     
      proti:            0

      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.46/ZMČ/2007

      I.  	s c h v a l u j e

   	      zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2007


 6.  Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9

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

      Hlasování: 

      pro:               25 
      proti:             0   
    
      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.47/ZMČ/2007

      I.	   z v o l i l o

	       přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí        tohoto usnesení






 7.  Návrh zřizovací listiny příspěvkové organizace 

      Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. Jedná se o příspěvkovou       organizaci VIZ (výchovně vzdělávací informační zařízení).Součástí materiálu byla       informace Rady MČ Praha 14 k záměrům velkorysé rekonstrukce objektu Šimanovská 47,       ve které bude sídlo příspěvkové organizace a bude zde své činnosti vykonávat. 
      V diskusi  vystoupili: 
      Ing.Jiří Feřtek - otázka personálního obsazení – vysoký počet řídících vzhledem       k výkonným zaměstnancům dle navrhované organizační struktury.Možnost uzavírání       podnájemní smlouvy – dle návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace.
      Jiří Šebek - připomněl chybějící tělocvičnu pro ZŠ Šimanovská – zvážit při rekonstrukci       vybudování kombinovaného sálu využitelného jako tělocvična pro ZŠ Šimanovská nebo       objekt zbourat a postavit nový.
      PhDr.Zuzana Jelenová - vznesla podnět, aby tento materiál byl odsouhlasen jako       podkladový  a s připomínkami členů zastupitelstva byl dopracován
      Miroslav Dvořák - upozornil na chybějící podklady ohledně smlouvy s příspěvkovou       organizací (příloha č. 1 se seznamem movitého majetku)
      Dr.Ing.Otakar Horký, MBA- navrhl, aby byla dopracována informace o předpokládaných       příjmech a jejich struktuře
      Ing.Jiří Feřtek - navrhl zpracování ekonomické rozvahy a podpořil návrh pana Jiřího       Šebka ohledně zřízení tělocvičny pro ZŠ Šimanovská v objektu Šimanovská 47
      Ing.Ilona Picková – vyslovila svůj souhlas pro zřízení tělocvičny
       Ing.Miroslav Vysloužil  - vyslovil svůj názor na podnikatelský záměr příspěvkové       organizace
      Eva Dokonalová – podpořila návrh tělocvičny – zřízení víceúčelového sálu
         Na závěr této diskuse vzhledem k množství návrhů a příspěvků k tomuto materiálu       navrhl člen zastupitelstva pan Jiří Šebek materiál odložit a dopracovat. Zástupce starosty       pan Bohumil Sobotka upozornil členy zastupitelstva na vyšší spektrum využití objektu ( i       pro možnost sportovní), upozornil i na zpracování projektu – počáteční posouzení a návrh       stavebních zásahů a jejich ekonomická náročnost pro objekt Šimanovská 47 a na závěr       připomněl, že tento materiál slouží hlavně jako orientační záležitost s informacemi pro       členy zastupitelstva a  předchozí návrhy a připomínky budou dále zpracovány spolu       s inventárním seznamem.Poté dal starosta Ing.Miroslav Froněk hlasovat o původním       návrhu usnesení.

      Hlasování: 

       pro:              19   
       proti:             2   

       Návrh usnesení byl schválen.

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.48/ZMČ/2007

     I.	 s c h v a l u j e

              zřizovací listinu příspěvkové organizace, jejímž hlavním účelem bude poskytování        služeb občanům městské části Praha 14 v oblasti kultury, vzdělávání, informační                    a sportovní


 8.  Návrh dodatku č. 3 zřizovací listiny Základní školy, Praha 9-Černý Most,       Vybíralova 964

      Materiál uvedla zástupkyně starosty Mgr.Jitka Žáková. Na dotaz Ing.Jiřího Feřteka, proč       nemá městská část samostatné gymnázium, zástupkyně starosty Mgr.Jitka Žáková       objasnila stanovisko MHMP nezřizovat další subjekty a dále upřesnila počet tříd. Poté dal       starosta Ing.Miroslav Froněk hlasovat o původním předloženém návrhu usnesení.
  
     Hlasování: 

     pro:                26        
     proti:               0

     Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.49/ZMČ/2007

      I.	  s c h v a l u j e

   	      dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964

 9.  III. změna rozpočtu na rok 2007

       Materiál uvedl starosta Ing.Miroslav Froněk.V diskusi vystoupil Ing.Jiří Feřtek        s dotazem, který se týkal výše částky na přístavbu ubytovny Broumarská 25. Ing.Petr        Winkler (vedoucí OESM) následně podal Ing.Jiřímu Feřtekovi vysvětlení – do        rozpočtových úprav se vyšší částky zapracovávají následně po schválení rozpočtových        opatření. Dále Ing.Jiří Feřtek upozornil, že nenašel jakékoliv usnesení, které by se týkalo        objektu Broumarská 25. Na toto reagoval starosta Ing.Miroslav Froněk, který upozornil,        že problematika tohoto objektu je v souladu s Programem rozvoje městské části a        chybějící usnesení budou Ing.Jiřímu Feřtekovi vyhledána.

        Hlasování:

        pro:                  25                    
        proti :               0 

        Tento návrh usnesení byl přijat. 

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.50/ZMČ/2007

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

   	         12., 13., 14., 15., 16., 17. rozpočtové opatření na rok 2007

             II.   s c h v a l u j e

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




10.  Půjčka Občanskému sdružení JAHODA k realizaci projektu „JAHODA Centrum        komunitních aktivit“

     Materiál uvedl starosta Ing.Miroslav Froněk. V diskusi vystoupila paní Eva Dokonalová       s dotazem, zda tato investice do majetku obce, která je dotovaná z fondů EU a také i MČ,       není následně odečítána z nájmu. Dr.Ing.Otakar Horký, MBA v diskusi vyjádřil svůj       nesouhlas s touto půjčkou jako suplováním záložny městskou částí a možností opakovaní        se této půjčky. Ing.Jiří Feřtek vznesl dotaz, kdo bude garantem této půjčky. Pan Jiří Šebek        vznesl dotaz týkající se řádného vyúčtování grantů neziskových  organizací Jahoda,       Jahůdka a Džagoda.
           Na tyto náměty a dotazy reagovala PhDr.Zuzana Jelenová, která vyzdvihla  přínosnou       práci těchto občanských  sdružení pro městskou část a zároveň  nastínila členům       zastupitelstva jako manažerka takovéto organizace účetnictví těchto organizací.Ing.       Miroslav Froněk na závěr této  diskuse zodpověděl dotazy: nejedná se o podporu       činnosti, nýbrž o podporu při rekonstrukci využívaného objektu. Vyúčtování grantů je       plně v souladu s tím, na co jsou požadovány.Tato půjčka bude poskytnuta na dobu, než       OS Jahoda bude uhrazena požadovaná dotace a bude garantována Centrem pro regionální       rozvoj.Následně dal zástupce starosty pan Bohumil Sobotka hlasovat o předloženém       návrhu usnesení.   

       Hlasování:
 
       pro:             22    
       proti:           1   

      Tento návrh usnesení byl přijat.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.51/ZMČ/2007
    
      I.  	s o u h l a s í 

	  1.	s poskytnutím půjčky ve výši 550.000 Kč Občanskému sdružení Jahoda na realizaci projektu v rámci JPD 2  „ Jahoda – Centrum komunitních aktivit “, registrační číslo projektu : CZ.04.2.06/1.3.00.6/0357

   2. s uzavřením smlouvy o půjčce mezi městskou částí Praha 14 a Občanským        sdružením  Jahoda dle přílohy č. 1 – pouze v tiskové podobě

11.  Návrh k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 173.048,50 Kč za pozdní        úhradu nájemného za užívání bytů v čp. 760 a 762 v ulici Rochovská Praha 9

      Materiál uvedl starosta Ing.Miroslav Froněk, který poukázal na úpravu usnesení.       V případě, že zastupitelstvo neschválí toto prominutí poplatků, bude z usnesení vynechán       bod č. 2 – ukládací část.V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing.Miroslav       Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

      Hlasování:
 
       pro:                 26
       proti:               0

       Tento návrh usnesení byl přijat.
    
      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č. 52/ZMČ/2007

      I.	 n e s c h v a l u j e 

  	      prominutí poplatků z prodlení ve výši 173.048,50 Kč za pozdní úhradu nájemného za       užívání bytů v č. p. 760 a 762 v ul. Rochovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení       – pouze v tiskové podobě

12.  Návrh k úplatnému převodu bytového domu čp. 1087-1090 v ulici Cíglerova, k.ú.        Černý  Most, do osobního vlastnictví 

        Materiál uvedl starosta Ing.Miroslav Froněk. V diskusi vystoupila paní Eva Dokonalová 
        s dotazem, zda kupní smlouva bude předmětem jiného jednání.Starosta Ing.Miroslav         Froněk vysvětlil, že nejdříve  proběhne ocenění jednotlivých bytů, kdy plánovaná         výměna oken bude zahrnuta do návrhu kupní smlouvy a poté předložena k projednání. 

        Hlasování:

        pro:                  27             
        proti:                0
        
        Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.53/ZMČ/2007
    
        I.	 s c h v a l u j e 

  	        úplatný převod bytového domu č. p. 1087 – 1090 v ulici Cíglerova, k. ú. Černý Most         do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů

13A. Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 757-758 na           pozemcích parc.č. 566/9 a 566/10 jiného vlastníka vše v k.ú. Hloubětín mezi           prodávajícím  městskou částí  Praha  14  a  kupujícím Bytovým družstvem  
          Rochovská 757 a 758 za  dohodnutou kupní cenu 5 963 880 Kč

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

        Hlasování: 

        pro:              27             
        proti:            0         

        Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č. 54/ZMČ/2007

        I.	  s c h v a l u j e 

	         uzavření  kupní smlouvy na prodej bytového domu  č. p. 757 - 758  na pozemcích              parc. č. 566/9 a 566/10 jiného vlastníka vše v k. ú.  Hloubětín mezi prodávajícím          městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Rochovská 757 a 758 za          dohodnutou kupní cenu 5 963 880 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení





13B.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 1047, čp. 1048, čp.           1049, čp. 1050, čp. 1051, čp. 1052, čp. 1053 na pozemcích parc.č. 221/330 o výměře           112 m2, 221/331 o výměře 68m2, 221/332 o výměře 160m2, 221/35 o výměře 287m2,           221/36 o výměře 284m2, 221/37 o výměře 287m2, 221/38 o výměře 282m2, 221/39 o           výměře 125m2, 221/40 o výměře 217m2, 221/41 o výměře 173m2, jiného vlastníka            vše  katastrální území Černý Most mezi městskou částí Praha 14 a Bytovým           družstvem  Doležalova 1047-1053 za dohodnutou kupní cenu 43 198 880 Kč

        Materiál opět uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil         Ing.Miroslav Vysloužil s technickou připomínkou ohledně materiálu a pan Jiří Šebek,         který vznesl dotaz , kdy se objeví požadovaná částka na účtu městské části.Starosta         Ing.Miroslav Froněk následně odpověděl: 25% při uzavření kupní smlouvy a zbylých         75% do půl roku po uzavření kupní smlouvy.Dále v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal         starosta Ing.Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

        Hlasování 

        pro:                26                          
        proti:              0         

        Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č. 55/ZMČ/2007

        I.	  s c h v a l u j e 

uzavření  kupní smlouvy na prodej bytového domu č. p. 1047, č. p. 1048, č. p. 1049,            č. p. 1050, č. p.1051, č. p. 1052, č. p. 1053 na pozemcích parc. č. 221/330 o výměře  112 m2, 221/331 o výměře 68 m2, 221/332 o  výměře  160 m2,  221/35 o výměře 287 m2, 221/36       o výměře 284 m2, 221/37 o výměře 287 m2, 221/38 o výměře 282 m2, 221/39 o výměře  125 m2, 221/40 o výměře 217 m2, 221/ 41 o výměře  173 m2, jiného vlastníka vše katastrální území Černý Most mezi městskou částí Praha 14 a Bytovým družstvem Doležalova 1047-1053 za dohodnutou kupní cenu 43 198 880 Kč , dle přílohy č. 1 toho usnesení


13C.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 759-763 na           pozemcích  parc.č. 566/11, 566/12, 566/13, 566/14, 566/15 a pozemků parc.č.           566/11, 566/12, 566/13, 566/14, 566/15 vše v k.ú. Hloubětín mezi prodávajícím           městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Rochovská za           dohodnutou kupní cenu 40 698 740 Kč

        Materiál opět uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil         s dotazem Ing.Miroslav Vysloužil – kolik byla orientačně stanovena cena         pozemků.Tento dotaz následně zodpověděla Ing.Eva Bažilová, ředitelka SMP-14, a.s. 

        Hlasování 

         pro:                    25       
         proti:                  0         

        Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č. 56/ZMČ/2007

        I.	 s c h v a l u j e 

    uzavření  kupní smlouvy na prodej bytového domu č. p. 759-763   na pozemcích     parc.  č. 566/11, 566/12, 566/13, 566/14, 566/15 a pozemků parc. č. 566/11, 566/12,     566/13, 566/14, 566/15 vše v  k. ú. Hloubětín  mezi prodávajícím městskou částí      Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Rochovská za dohodnutou kupní cenu      40 698 740 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

13D.  Návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu čp. 645 na pozemku           parc.č. 814/2 jiného vlastníka vše v k.ú. Hloubětín mezi prodávajícím městskou           částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Kbelská 3 za dohodnutou kupní           cenu 1 778 040 Kč

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

        Hlasování 

        pro:               27                          
        proti:             0         

        Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.57/ZMČ/2007

        I.	  s c h v a l u j e 

    uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu  č. p. 645 na pozemku parc. č.     814/2   jiného vlastníka vše v k. ú. Hloubětín mezi prodávajícím městskou částí Praha     14 a kupujícím Bytovým družstvem  Kbelská 3 za dohodnutou kupní cenu 1 778 040     Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

14.  Návrh ke zrušení „Zásad postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví         hl.m.Prahy,  předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14“

     Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka.V diskusi nikdo nevystoupil,         proto dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

        Hlasování:

        pro:                27               
        proti:               0

        Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                  svým usn.č.58/ZMČ/2007

        I.	  s c h v a l u j e 

    1.  zrušení „Zásad postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy,          předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14“ 

    2. odložení další privatizace bytového fondu minimálně do ukončení deregulačního   procesu nájemného, nebo do okamžiku nabytí dalšího bytového fondu do svěřené   správy nemovitostí městské části Praha 14

15.  Návrh na odprodej třetí osobě domu čp. 640 na pozemku parc.č. 830 o výměře        201m2 a pozemku parc.č. 830 o výměře 201m2 v ulici Konzumní Praha 9 vše v k.ú.        Hloubětín, za minimální kupní cenu 9,300.000,-- Kč  

       Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil pan Jiří        Šebek, který se přiklonil k hlasování pro variantu A, která by byla jednodušší a zda by        případně kupující strana mohla nastínit využití objektu. 
        Ing.Jiří Feřtek poukázal na možnost pronajmutí tohoto objektu a přínos pro         městskou část. Dále vznesl dotaz ke stanovení tržní hodnoty nemovitosti ve znaleckém         posudku.Pan Petr Kovanda poukázal  na výňatek  ze znaleckého posudku (chybí strany        6-14). Pan Jiří Šebek nadnesl problém řešení dopravy v této lokalitě –nejsou parkovací         místa  pro objekt.
       Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka na závěr konstatoval, že pro objekt bylo hledáno         vhodné využití, bohužel bez příznivé dopravy v klidu se jiné řešení nenašlo.         Pokud  by došlo k prodeji tohoto objektu, bude přihlédnuto k záměru využití.
        Ing.Mezenská (OESM) upřesnila, jak byla stanovena tržní hodnota nemovitosti.

        Hlasování:

        pro:            25              
        proti:          0
      
        Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.59/ZMČ/2007

       I.	  s c h v a l u j e 

 	        prodej domu č. p. 640 na pozemku parc. č. 830 o výměře 201 m2 a pozemku parc. č.         830 o výměře 201 m2 v ulici Konzumní Praha 9 vše v k. ú. Hloubětín třetí osobě za         minimální kupní cenu 9,300.000 Kč formou zveřejnění záměru – výběrové řízení         obálkovou metodou

16.  Návrh k prodeji pozemků v k.ú. Kyje – Broumarská sever +jih

       Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka, který na úvod objasnil, že na 2.        zasedání zastupitelstva padl návrh na doplnění o revokaci usnesení z roku 58/ZMČ/2005,        ale bez konečného výstupu.Proto navrhl,aby  návrh usnesení byl doplněn o revokaci        tohoto usnesení.  Dále upřesnil, že výtěžek z prodeje by městská část investovala do        sociální oblasti a veřejnost by nabízené služby investora mohla plně využívat.Rada        rozhodla na základě odhadu ze studie ohledně výtěžnosti a  většinově dala přednost        záměru investora než ekonomickému zhodnocení pozemku.
          V diskusi následně vystoupili:
       Ing.Jiří Feřtek – zabýval se obsahem smluv, které firmy předložily  a chybějících příloh.
       Ing.Miroslav Vysloužil – vyslovil nesouhlas s doplněním usnesení. Naopak vznesl návrh,        aby  bylo doplněno, že městská část nechce pokračovat ve výstavbě obytného souboru        sever +jih a tímto by bylo přijato samostatné usnesení,kdy tato oblast nebude využívána        pouze seniory, ale všemi občany městské části.
       Ing.Jiří Feřtek – uvedl, že v předložených návrzích jednotlivých investorů  nejsou        zajištěny potřeby městské části a jako příklad uvedl využívání průchodu okolo Kyjského        rybníka.Dále připomínkoval spol. Czech Trading, ohledně její činnosti uvedené        v obchodním rejstříku.
       Eva Dokonalová + František Křížek – v příspěvku do diskuse poukázali na nedostupnost        takovéhoto zařízení pro většinu seniorů z důvodu vysokých finančních požadavků
       Ing.Ilona Picková – vyslovila svůj názor, že je zbytečné tento pozemek prodávat, když        městská část má dostatek finančních prostředků na péči o seniory.Poukázala na možnost        využít tuto plochu u Kyjského rybníka k rekreaci a sportu.
       Ing.Jiří Feřtek – není koncepce péče o seniory, nejsou zjištěny potřeby v této oblasti, je        škoda se zbavovat pozemků, ve kterých jsou výhodně uložené peníze, pro které není        momentálně využití. 
          Na základě těchto připomínek  zdůraznil zástupce starosty pan Bohumil Sobotka, že se        nejedná o sociální politiku městské části, ale o soukromý projekt.Výtěžek z tohoto        prodeje bude použit pro  sociální oblast, nicméně detaily smlouvy se společností Czech        Trading musí být upřesněny a budou předmětem dalších jednání.
       PaedDr.Vladimíra Kohoutová – následně navrhla hlasování  členů zastupitelstva         jmenovitě
       Ing.Jiří Feřtek  - k návrhu se připojil
       Poté návrhový výbor podpořil žádost členů zastupitelstva o jmenovitém hlasování.

       Hlasování členů zastupitelstva o tom, kdo je pro jmenovité hlasování:

      pro:       23
      proti:     1

     Návrh jmenovitého hlasování byl schválen.
     Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

     pro:     13
     proti:   13

     Tento návrh usnesení nebyl přijat a tudíž platí usnesení č. 58/ZMČ/2005.

     Výsledek tohoto hlasování bude zveřejněn na webových stránkách městské části Praha 14.

17.  Návrh k prodeji části pozemku parc.č. 1815/1 v k.ú. Kyje 
 
       Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil s návrhem        pan Miroslav Dvořák – nechat smlouvu doběhnout k uvedenému datu tj. 31.12.2008 a        poté jednat o prodeji či  pronájmu. Ing.Jiří Feřtek se přiklonil k tomuto názoru a        zároveň připomněl   výstavbu zastávky ČD. Pan Jiří Šebek v diskusi dále vznesl dotaz na        umístění  železniční lávky.
          Na závěr diskuse předkladatel materiálu pan Bohumil Sobotka upřesnil vedení        lávky, tato lávka nevede přes projednávaný pozemek (sousedí s pozemkem)  a zároveň        upozornil, zda bude dobré držet tento pozemek dále v majetku městské části vzhledem        k možné  budoucí výstavbě.      

       Hlasování:

       pro:              18                                                    
       proti:             9     

      Tento návrh  usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.60/ZMČ/2007

      I.	  s c h v a l u j e 

  	      uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) mezi městskou částí Praha 14 a panem Václavem       Janatou, bytem V Chaloupkách 385, Praha 9 na prodej části pozemku parc. č. 1815/1       v k. ú. Kyje o výměře cca 1 876 m2 za kupní cenu ve výši 2 300 000 Kč za podmínky,       že městská část Praha 14 neobdrží k prodeji žádné závažné připomínky

18.  Návrh k žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1072/170, k.ú. Hloubětín do        svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 

       Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka.V diskusi nikdo nevystoupil, proto        dal pan Sobotka hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

       Hlasování:

        pro:                   22                                                
        proti:                 0

        Tento návrh  usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.61/ZMČ/2007

        I.	  s c h v a l u j e 

	        bezúplatný převod pozemku parc. č. 1072/170 v k. ú. Hloubětín o výměře 6 524 m2         z vlastnictví  hl. m. Prahy  do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14
           
19.  Návrh vyjádření městské části Praha 14 k návrhu změny Územního plánu SÚ        hl.m.Prahy v oblasti Jahodnice pozemku parc.č. 877/1, kat. území Hostavice         z funkční plochy VV na  OV – C a část z SP na OV-C a na VV

      Materiál uvedl starosta městské části Ing.Miroslav Froněk. Ing.Jiří Feřtek v následné       diskusi vyslovil svůj nesouhlas,aby sportovní plocha byla tímto návrhem změněna na       bytové využití. Ing. Ilona Picková se v diskusi přiklonila k názoru Ing.Jiřího Feřteka a       zároveň připomněla pronájem a následné zrušení školy v Hostavicích.Pan Jiří Šebek       připomněl ve svém příspěvku do diskuse rozhodnutí minulého zastupitelstva a vyslovil       názor, že toto by mělo řešit zastupitelstvo hl.m.Prahy v rámci změny územního  plánu  a       poté vyslovil svůj nesouhlas s tímto návrhem změny a dále připomněl právní       nevymahatelnost  navržené smlouvy mezi městskou částí a investorem. Zástupce starosty       pan Bohumil Sobotka na závěr této diskuse poukázal na to, že bývalá budova Hostavické       školy v současné době nemůže plnit funkci ZŠ vzhledem ke své kapacitě.
         Předkladatel Ing.Miroslav Froněk shrnul poznatky uvedené v materiálu, upozornil, že se       nejedná o masivní výstavbu v této lokalitě, nýbrž o stavbu rodinných domů. Sportovní       plocha, která je smluvně zajištěna, bude převedena do vlastnictví městské části, zároveň se       počítá s výstavbou MŠ a ZŠ. Dále upozornil, že do původního prostoru by se obě       navrhovaná školská zařízení nevešla a informoval členy zastupitelstva o jednání s OMI o       projektu školských zařízení.  
       
      Hlasování:

      pro:                 17                            
      proti:               3
       
      Návrh usnesení byl přijat

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.62/ZMČ/2007

       I.	 d o p o r u č u j e 

	       změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v oblasti Jahodnice pozemku        parc.č. 877/1 kat.území Hostavice z funkční plochy veřejného vybavení - VV na        všeobecně obytné OV - C a část plochy sportu - SP na všeobecně obytné OV - C        k hranici funkční plochy VV a na část veřejné vybavení - VV     

20.  Návrh vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na  změnu Územního plánu        v oblasti Čihadel (Černý Most – 6. stavba funkční plochy ZP na VV, ZMK na OV,        část VV na ZP a část na OV-D

        Materiál uvedl starosta Ing.Miroslav Froněk. V diskusi vystoupil s nesouhlasným        stanoviskem Ing.Jiří Feřtek; upozornil na zahušťování plochy a ubývání zeleně,parkování        a dopravu občanů.
         Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka připomněl Ing.Jiřímu Feřtekovi funkci        soukromého investora. Vyslovil svůj názor týkající se dopravy a  zeleně. Pan Jiří Šebek         upozornil na nárůst obyvatel v k.ú.Hostavice a Jahodnice. Ing.Ilona Picková zmínila        masivní zástavbu nahrazující kvalitní bydlení a vyslovila svůj názor, zda komunikace        Ocelkova dostatečně dokáže odvézt z těchto lokalit dopravu.

       Hlasování:

       pro:                 18                            
       proti:               4

       Návrh usnesení byl přijat

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.63/ZMČ/2007

       I.  	d o p o r u č u j e   

   	      návrh změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy funkčního využití pozemků parc. č.       181/1, 181/8, 181/13, 181/14, 181/15, 181/16, 201/1, 201/2 a parc. č. 206       v katastrálním území Černý Most v oblasti Čihadel (Černý Most - 6. stavba) z plochy       ZP na VV, ZMK na OV, část VV na ZP a část VV na OV – D

21.  Návrh na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy funkčního využití        pozemků parc.č. 784/3, 784/4 a části parc.č. 355/2 kat.území Hloubětín z funkční        plochy  všeobecně smíšené – SV na parky, hist. .zahrady a hřbitovy – ZP 

       Materiál uvedl starosta Ing.Miroslav Froněk.V diskusi upozornila paní Eva Dokonalová,        aby úředníci vyvinuli iniciativu ohledně budoucích jednání. Poté dal zástupce starosty        pan Bohumil Sobotka  hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

       Hlasování:

       pro:                  27         
       proti:                0
       
       Návrh usnesení byl přijat.

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.64/ZMČ/2007

      I.	  d o p o r u č u j e  

             podat návrh na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy funkčního využití       pozemků parc. č. 784/3, 784/4 a části parc. č. 355/2 v kat. území Hloubětín z funkční       plochy všeobecně smíšené - SV na parky, historické zahrady a hřbitovy – ZP

          Informace – plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. pololetí roku           2007

22. Návrhy, připomínky, interpelace

      Ing.Miroslav Froněk –  na základě požadavku členů FV požádal členy zastupitelstva o                                                schválení doplnění členů FV a to o pana Jana Černíka a pana                                                Jaroslava Báču:
      Hlasování:
      pro:      23
      proti:    0 

      Tento návrh usnesení byl přijat.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.65/ZMČ/2007

      I.	   j m e n u j e   

 	       členem finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 p. Jana Černíka                      a p. Jaroslava Báču 

Dále v diskusi vystoupila Ing.Ilona Picková s návrhem zpracovat do projektu objektu Šimanovská 47 víceúčelovou tělocvičnu.
Do této diskuse se dále zapojili:

Jiří Šebek – vyslovil svůj souhlas pro zřízení víceúčelového -  multifunkčního sálu

Miroslav Dvořák – navrhl, aby na příští zastupitelstvo předložila rada návrh využití objektu i                                  se zapracovanými alternativami víceúčelového sálu

MUDr.Kateřina Pavlíčková – připomněla účelnost stavby a hygienické normy

Jiří Šebek – dále navrhl možnost stavbu odstranit a vybudovat vhodnější objekt

Ing.Ilona Picková – navrhla, aby rada nechala do projektu zapracovat další využití tohoto                                     prostoru, použití nejen pro tělocvičnu 

PhDr.Zuzana Jelenová – přednesla  návrh znění usnesení návrhovému a volebnímu výboru: 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.66/ZMČ/2007

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

	     aby při rekonstrukci objektu Šimanovská 47 zapracovala do projektu variabilní sál,      který bude možno využít jako tělocvičnu ZŠ Šimanovská

Hlasování:

pro:         17
proti:        1

Tento návrh usnesení byl přijat.

 Miroslav Dvořák – vznesl dotaz na splácení  půjček poskytnutých ČČK a OS Motýlek
 Dotaz ihned zodpověděl Ing.Petr  Winkler (OESM) – ČČK splácí půjčku do konce roku 2007  a OS Motýlek má již půjčku splacenu.

	vznesl dotaz ohledně přechodu přes Kolbenovu ulici.


Starosta Ing.Miroslav Froněk bohužel konstatoval, že stav je prozatím setrvalý a žádné jiné poznatky nejsou známy.

Ing.Jiří Feřtek  - předal písemné interpelace,  které budou zodpovězeny v zákonné lhůtě. 

1)  Zakoupení víceúčelového komunálního stroje
2) Veřejná kontrola příspěvkových organizací
3) Holobyty Broumarská 25
4) Regulace počtu hracích automatů
5) Kácení zeleně v zámeckém parku v Hostavicích

Ing.Ilona Picková – informovala o jednání na OŽP ohledně pěstebních zásahů v zámeckém                                    parku v Hostavicích a předložila námět, aby o této problematice bylo                                    zastupitelstvo informováno. Starosta Ing. Miroslav Froněk konstatoval,                                    že v rámci materiálu rozpočtových úprav se členové zastupitelstva                                    seznámili s dotací od hl. m..Prahy a upozornil, že tato akce proběhne                                    16.10. Následně budou členové zastupitelstva seznámeni s výsledkem.                                     
Jiří Šebek – informoval o problému se společností Skanska, která vyvezla bahno na přilehlou                      komunikaci.Starosta přislíbil účast státního stavebního dohledu. 

Ing.Jiří Feřtek- poukázal na kácení dřevin ve větší míře v souvislosti s výstavbou                                sportoviště v areálu Hostavického parku;starosta Ing.Miroslav  Froněk                                upozornil, že v současné době není  schválena  žádná změna Úp. 

PaedDr.Vladimíra Kohoutová – poukázala na chybné znění ukládací části v usnesení bodu                                                         č. 12; bude opraveno.

23. Závěr
 

Ověřovatelé: 

Ing.Jiří Feřtek                          ………………………………

Jiří Šebek                                  …………………………….

	





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



