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ZÁPIS

z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 20. 9. 2011 
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:     30 - dle prezenční listiny

Omluveni:  Jaroslav Jenšík
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé:  MUDr. Jan Kaufman, Viktor Šíma

Zapisovatelka: Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 15. 00 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 Bc. Vondra oznámil členům zastupitelstva, že zápis ze 4. 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:  MUDr. Jan Kaufman, Viktor Šíma

Hlasování :

pro:             28            
proti:           0 
zdržel se:    2

Ověřovatelé zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.
Starosta Bc. Vondra následně přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva.  

Návrh  programu:

1. Zahájení a volba  návrhového a volebního výboru 

2. Návrh - plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti      městské části Praha 14  za 1. pololetí roku 2011

3. Návrh - 1. úprava finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2011

4. Návrh - III. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2011

5. Návrh na jmenování tajemníka finančního výboru 

6. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2011

7. Návrh k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9

8. Návrh k ověřeným problémům  Zdravé městské části Praha 14

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

10. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 492.603,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 6936, nám.       Plk. Vlčka Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 234.785,- Kč váznoucí na bytě       v č.p. 747, ulice Bobkova, Praha 9 

11. Návrh smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

12. Návrh smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

13. Návrh smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

14. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky parc.č. 545/15 a část        parc.č. 675/6 v k.ú. Hloubětín, včetně parkových úprav, se společností JRD Hlubočepy,        s.r.o.

15. Návrh k odnětí spoluvlastnického podílu ¼  na pozemcích zapsaných na LV 4845 v k.ú.        Černý Most 

16. Návrh k uzavření kupních smluv na prodej pozemků  funkčně spjatých s bytovým domem       č.p. 720-721 v Poděbradské ulici

17. Návrh k podání žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU na zlepšení tepelně       technických vlastností školských budov

18. Návrhy, připomínky, interpelace

19. Závěr
	 
Informace k přípravě KP Zdravé městské části Praha 14 pro rok 2011

Informace  - Posouzení investičních záměrů v oblasti školství

Dále člen zastupitelstva pan Kutmon za klub ODS požádal, aby byl do programu zařazen  k projednání bod týkající se záměru výstavby nové skladovací haly v areálu Coca-Cola v Českobrodské ulici, č. j. 28716. S tímto návrhem členové zastupitelstva následně souhlasili a tento bod starosta Bc. Vondra zařadil jako bod č. 18.                     

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

Hlasování: 

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

Návrh programu 5. 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:  Mgr. Linda Kroupová, Vladimíra Petzoldová,  Jan Rambousek   

Hlasování: 

pro:             28
proti:            0 
zdržel se:     2

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 pan  Jan Rambousek.  

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

2. Návrh - plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti      městské části Praha 14  za 1. pololetí roku 2011
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi  vystoupil člen zastupitelstva pan Jiří Šebek, který upozornil na to, že v Odboru právním a matričním chybí právník, který by zajišťoval realizaci veřejných zakázek a dále vznesl dotaz, týkající se rozkladu přidělení finančních prostředků na granty v roce 2011. Na tento dotaz vzápětí reagovala zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová, která panu Šebkovi navrhla, aby se dostavil na ÚMČ Praha 14, kde mu bude zpřístupněn zápis ohledně rozhodnutí grantové komise a předloženy příslušné tabulky. Dále v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 36/ZMČ/2011

I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

	1.	plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2011
        
		příjmy                                                                            	  179.231,80 tis. 	Kč
        		výdaje                                                                              	  145.657,58 tis. 	Kč
        		z toho:
        		kapitálové                                                                               2.830,65 tis. 	Kč
        		běžné                                                                             	  142.826,93 tis. 	Kč
        		financování                                                                        -  33.574,22 tis. 	Kč

	2.	plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2011 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 34.634 tis. Kč          


3. Návrh - 1. úprava finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2011
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 37/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e 

    1. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2011 dle přílohy č. 1

4. Návrh - III. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2011
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 38/ZMČ/2011

  I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

     6., 7., 8., 9., 10., 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011

5. Návrh na jmenování tajemníka finančního výboru 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 39/ZMČ/2011


I.	j m e n u j e

     Ing. Milana Šprysla, vedoucího odboru ekonomiky Úřadu městské části Praha 14,      tajemníkem finančního výboru

6. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2011
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi následně vystoupil pan Jiří Šebek, který vznesl podnět k přehodnocení koncepce bytové politiky a dále navrhl, zda by se byty určené k prodeji nedaly prodávat samostatně. Zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák na tento podnět reagoval vysvětlením, že tento návrh musí projednat příslušné komise a dále vzal na vědomí požadavek pana Šebka, aby do hlavních úkolů na následující období byl doplněn úkol - koncepce bytové politiky. V diskusi dále nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 40/ZMČ/2011

   I.	b e r e  n a  v ě d o m í

     zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2011

7. 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:                27     
proti:               0 
zdržel se:         3      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 41/ZMČ/2011

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. 10. 2011

8. Návrh k ověřeným problémům  Zdravé městské části Praha 14
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi  vystoupil pan Jiří Šebek, který upozornil, že uvedené bezbariérové trasy, které požadují občané Hostavic, nejsou prioritním problémem, který je zde uveden a dále požádal, aby bylo v zápisu uvedeno, že zástupci politické strany Věci veřejné  upozorňují, že Hostavice nemají dětské hřiště. Na tyto podněty reagoval následně starosta Bc. Vondra, který pana Šebka upozornil na to, že v materiálu jsou uvedeny  výstupy z veřejného projednání ověřené anketou. Poté dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 42/ZMČ/2011

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

	formulované problémy vzešlé z veřejného jednání dne 11. 5. 2011 a ověřené anketou    dle přílohy č. 1 - tab. 5

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

1.	stanovit garanty za jednotlivé problémy a jejich řešení                        T: 15. 10. 2011

	2.	zpracovat návrh Komunitního plánu Zdravé MČ pro roky 2012 - 2013
T: 20. 12. 2011

9. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi  vystoupila MUDr. Kateřina Pavlíčková, která vznesla dotaz týkající se bodu č. 20 - zpracování návrhu řešení dopravy ve starých Kyjích. Na tento dotaz následně reagovala zástupkyně starosty paní Soňa Tománková, která členům zastupitelstva poskytla doplňující informace - zadáno rozšíření studie, proběhne počítání motorových vozidel v této lokalitě a další. Dále v diskusi vystoupil pan Jiří Šebek, který se zabýval problémem Kyjského rybníka a dále vznesl dotaz, na koho se mají obrátit občané Prahy 14  bydlící v sousedství Kyjského rybníku, pokud by stoupala hladina.  Tento dotaz vzápětí zodpověděl vedoucí OŽP Ing. Vyčichlo - občané mají volat na Městskou  policii, případně na krizový štáb. Poté v diskusi vystoupila Mgr. Jitka Žáková, která poděkovala za odpověď ohledně objektu Hloubětínská 55 a dále vznesla dotaz týkající se smluvního ošetření pronájmu parkoviště Gyncentru. Tento dotaz vzápětí zodpověděl zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák - smlouva je náležitě ošetřena, Gyncentrum má toto parkoviště v pronájmu do doby, než jej bude potřebovat městská část Praha 14 v souvislosti s rekonstrukcí objektu Hloubětínská 55. V diskusi již nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 43/ZMČ/2011


I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a informaci o vyřízení interpelací, námětů a dotazů ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

10. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 492.603,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 6936,       nám. Plk. Vlčka Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 234.785,- Kč váznoucí na       bytě  v č.p. 747, ulice Bobkova, Praha 9 
Materiál uvedl  zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 44/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e   

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

11. Návrh smlouvy o převodu vlastnictví jednotky
Materiál uvedl  zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi následně vystoupila MUDr. Pavlíčková, která požádala o doplňující informace ohledně nabyvatelů bytových jednotek.Tyto informace následně poskytl zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák a dále v diskusi vystoupil pan Jiří Šebek, který upozornil na to, že příslušné materiály nebyly projednány majetkovou komisí. Na tento podnět reagovala následně vedoucí OSMI Ing. Mezenská, která upozornila pana Šebka na to, že materiály byly projednány majetkovou komisí, když se jednalo o veřejné soutěži formou licitace k uvedeným bytovým jednotkám.   

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 45/ZMČ/2011

I.	s o u h l a s í

s návrhem smlouvy o převodu vlastnictví jednotky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě  



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

zajistit uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky mezi městskou částí Praha 14            a budoucími nabyvateli na užívání bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 625,                         ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín
                                                                                                                                        T: ihned
12. Návrh smlouvy o převodu vlastnictví jednotky
Materiál uvedl  zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 46/ZMČ/2011

I.	s o u h l a s í

s návrhem smlouvy o převodu vlastnictví jednotky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě  

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

         zajistit uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky mezi městskou částí Praha 14                     a budoucími nabyvateli na užívání bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 625,                                 ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín                                                                   T: ihned

13. Návrh smlouvy o převodu vlastnictví jednotky
Materiál uvedl  zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 47/ZMČ/2011

I.	s o u h l a s í

s návrhem smlouvy o převodu vlastnictví jednotky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě  




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

zajistit uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky mezi městskou částí Praha 14            a budoucími nabyvateli na užívání bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 625,                         ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín
                                                                                                                                        T: ihned

14. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky parc.č. 545/15 a       část parc.č. 675/6 v k.ú. Hloubětín, včetně parkových úprav, se společností JRD       Hlubočepy,  s.r.o.
Materiál uvedl  zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 48/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací (příloha č. 3) na pozemky parc. č. 545/15  a část parc. č. 675/6 v k. ú. Hloubětín, včetně parkových úprav, s obchodní společností   JRD Hlubočepy s. r. o., se sídlem Vinohradská 3330/220a, Praha 10
  
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky parc. č. 545/15                 a část parc. č. 675/6 v k. ú. Hloubětín, včetně parkových úprav, se společností                   JRD Hlubočepy s. r. o.
                                                                                                                              T: 31. 10. 2011

15. Návrh k odnětí spoluvlastnického podílu ¼  na pozemcích zapsaných na LV 4845        v k.ú. Černý Most 
Materiál uvedl  zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 49/ZMČ/2011


I.	s c h v a l u j e

odnětí spoluvlastnického podílu ve výši ¼ na pozemcích zapsaných na LV 4845 v k. ú. Černý Most
  
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

zajistit podání žádosti o odnětí pozemků zapsaných na LV 4845 v k. ú. Černý Most prostřednictvím odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy
                                                                                                                              T: 15. 10. 2011

16. Návrh k uzavření kupních smluv na prodej pozemků  funkčně spjatých s bytovým        domem č.p. 720-721 v Poděbradské ulici
Materiál uvedl  zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 50/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

1.	uzavření kupní smlouvy (příloha č. 9) na prodej pozemků v k. ú. Hloubětín parc.                 č. 734/1 o výměře 142 m2, parc. č. 735/3 o výměře 51 m2, části pozemku parc.               č. 734/3 o výměře cca 52 m2, části pozemku parc. č. 735/1 o výměře cca 37 m2                  a části pozemku parc. č. 735/9 o výměře cca 14 m2 se Společenstvím vlastníků Poděbradská 720, 721, se sídlem Poděbradská 720/12, Praha 9
  
2.	uzavření kupní smlouvy (příloha č. 8) na prodej části pozemku parc. č. 735/9                     o výměře cca 15 m2, k. ú. Hloubětín s pí Ing. Alenou Zamazalovou, bytem Poděbradská 720/12, Praha 9 

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

zajistit uzavření kupních smluv se Společenstvím vlastníků Poděbradská 720, 721 se sídlem Poděbradská 720/12, Praha 9 a s pí Ing. Alenou Zamazalovou, bytem Poděbradská 720/12, Praha 9 
                  T: 30. 11. 2011

17. Návrh k podání žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU na zlepšení tepelně       technických vlastností školských budov
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi poté vystoupil člen zastupitelstva MVDr. Martin Pangrác, který poděkoval Ing. Pickové a  Mgr. Dr. Štulcovi za zpracovaný materiál - posouzení investičních záměrů v oblasti školství a dále požádal,zda by bylo možné dané školy a školky navštívit.  Zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová  upozornila na fotografický materiál, který je plně k dispozici.  
Na závěr diskuse se následně k návrhu MVDr. Pangráce  připojili další členové zastupitelstva - Jiří Šebek, Jiří Zajac, Ing. Jaroslav Chládek. Návštěva školek a škol poté proběhne po domluvě. 

Hlasování:

pro:                26     
proti:               1 
zdržel se:         3      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 51/ZMČ/2011

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

informaci k provedení nezbytných úkonů vedoucích k podání žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU  na  zlepšení tepelně technických vlastností budov ZŠ Vybíralova, MŠ Chvaletická + MŠ Štolmířská a MŠ Gen. Janouška tak, aby bylo možno žádosti o dotace při vyhlášení výzvy operativně předložit vyzyvateli

II.	s c h v a l u j e 

	1.	využití finančních prostředků spojených s přípravou a podáním žádostí o dotace na zlepšení tepelně technických vlastností budov ZŠ Vybíralova, MŠ Chvaletická + MŠ Štolmířská a MŠ Gen. Janouška v částkách dle přílohy č. 3/1 - pouze v tiskové podobě              

	2.	spolufinancování žádostí o dotace na zlepšení tepelně technických vlastností budov ZŠ Vybíralova, MŠ Chvaletická + MŠ Štolmířská a MŠ Gen. Janouška dle přílohy  č. 3/2 - pouze v tiskové podobě

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

zajistit provedení všech nezbytných úkonů vedoucích k podání žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU  na  zlepšení tepelně technických vlastností budov ZŠ Vybíralova, MŠ Chvaletická + MŠ Štolmířská a MŠ Gen. Janouška tak, aby bylo možno žádosti o dotace při vyhlášení výzvy operativně předložit vyzyvateli
											            T: průběžně

18. Návrh usnesení k záměru výstavby nové skladovací haly v areálu Coca-Cola        v Českobrodské ulici, č. j. 28716. S tím
Materiál uvedl člen zastupitelstva pan Josef Kutmon, který poukázal na velikost plánované haly, negativní vliv na ráz území a další problémy spojené s plánovanou výstavbou. Dále v diskusi k tomuto materiálu vystoupil předseda komise pro územní rozvoj a životní prostředí Ing. Feřtek, který členy zastupitelstva seznámil s dalšími podrobnými údaji o celé stavbě a zodpověděl následné dotazy členů zastupitelstva. Na závěr diskuse vystoupila vedoucí OVD Ing. Joudová, která členy zastupitelstva upozornila na to, že rozhodnutí o přijetí usnesení je předčasné, neboť ještě nejsou známy rozhodnutí dotčených orgánů. Starosta Bc. Vondra dal poté hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 

Hlasování:

pro:                28     
proti:              1 
zdržel se:         1      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 52/ZMČ/2011

I.	n e s o u h l a s í

s vydáním předběžného souhlasu s umístěním stavby nové skladovací haly v areálu Coca-Cola v Českobrodské ulici

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

zamítnout tento i obdobný návrh společnosti Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o.   na vybudování velkokapacitního skladu z hlediska nevhodnosti zásahu do krajiny celkovým objemem a výškou tohoto skladu a taktéž z hlediska dopadů na životní prostředí neúnosně zvýšenou dopravní zátěží způsobenou nákladní dopravou
        
 III.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

seznámit detailně obyvatele městské části Praha 14 se záměrem společnosti Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o. na vybudování velkokapacitního skladu

Informace k přípravě KP Zdravé městské části Praha 14 pro rok 2011

Informace  - Posouzení investičních záměrů v oblasti školství


18. Návrhy, připomínky, interpelace

MUDr. Kateřina Pavlíčková -  vznesla požadavek ohledně regulačního plánu. Na tento                                                         požadavek následně reagovala vedoucí OVD Ing. Joudová,                                                         která upozornila, že městská část má k dispozici pouze                                                         územní plán, neboť regulační plán si zpracovává obec,                                                         čímž je hl.m. Praha. Na tento podnět reagoval také starosta                                                         Bc. Vondra, který poukázal na to, že na zasedání                                                         zastupitelstva bohužel chybí Ing. Lebedová, vedoucí                                                         oddělení územního rozvoje, která by mohla  poskytnout                                                         více informací  k tomuto tématu, a dále byla v diskusi                                                         zmíněna architektonická studie studentů, se kterou se                                                         členové zastupitelstva měli možnost seznámit. Na závěr                                                         této diskuse člen zastupitelstva pan Josef Kutmon dal                                                          podnět k tomu, aby na příští jednání zastupitelstva byly                                                          připraveny informace ohledně výše zmíněného tématu.  

Jiří Šebek  -   požádal o písemné zodpovězení na předané interpelace  a dále předal                                příslušným  pracovnicím  znění petice  občanů za domy nám. Plk. Vlčka 
                               685,684 


                       1) pronajímání zahrádek 

                        2) podnět ke zúžení chodníku a zrušení zákazu zastavení

                        3) sekání trávy v ulici Borská, Jordánská 

                        4)  zámek a park Hostavice vč. okolí 

                        5)  podnět k odstranění city bloků v ulici Tálínská

                        6) konečná stanice metra Černý Most - nepořádek 

                        7)  ulice Za Rokytou garáže

                        8)  Koncepce bytové politiky 


MUDr. Kateřina Pavlíčková, Josef Kutmon, Mgr. Jitka Žáková  -  vznesli dotazy ohledně jednání s KCR Heřmánek - zahájení výuky, stavební úpravy a jejich odstranění, průběh jednání. Na tyto dotazy následně reagovali zástupci starosty Ing. Vodák, Ing. Mgr. Svobodová a paní Tománková. Na závěr celé diskuse bylo výše uvedeným členům zastupitelstva přislíbeno písemné zpracování chronologického průběhu jednání s KCR Heřmánek 

Zuzana Grigarová  -  upozornila na dopravní situaci v ulici Tálínská, kde instalované city                                        bloky komplikují dopravu.  Na tento podnět reagovala vedoucí OVD                                        Ing. Joudová, která informovala členy zastupitelstva o tom, že vzniklá                                        situace bude opětovně prověřena a dále upozornila na to, že instalace                                        city bloků proběhla na základě požadavku místních občanů. Tento                                        podnět byl následně zahrnut k interpelacím pana Šebka, který na                                        tento problém vznesl také dotaz. 

MVDr. Martin Pangrác - vznesl dotaz ohledně dlouhodobého výhledu kapacitního obsazení                                              MŠ a ZŠ. Dotaz bude písemně zodpovězen.

Ing. Jaroslav Chládek  - doplnil informace týkající se problémů dopravy v ulici Tálínská a                                            následně požádal o přehled finančních částek od investora (Hotel                                            Alex) a  na co byly tyto částky čerpány. Tento přehled bude                                            písemně zpracován a následně předán.

Jiří Zajac - vznesl dotazy ohledně zvýšení koeficientu daně z nemovitosti a dotačních vztahů. 
                    Na tyto dotazy následně reagoval starosta Bc. Vondra, který vysvětlil, proč Rada                     m.č.Praha 14 nezaujala žádné stanovisko a dále poukázal na to, že každá městská                     část v Praze má jiné podmínky, takže starosta Bc. Vondra čeká na další informace                     k této problematice. K dotačním vztahům se následně vyjádřila zástupkyně                     starosty Ing. Mgr. Svobodová - bylo odesláno vyjádření se souhlasným                     stanoviskem k variantě 2 a na základě dalších diskusí je v této době zpracováván                     návrh s více variantami.


paní Farková - obyvatelka městské části Praha 14 vznesla dotaz ohledně možného pokračování privatizace. Na tento dotaz následně reagoval zástupce starosty Ing. Vodák, který vyjádřil podporu privatizace ze strany městské části, dále informoval členy zastupitelstva o tom, že na prosincové zasedání zastupitelstva bude předložen materiál k závěrečnému ukončení privatizace  objektu Kpt. Stránského; v návaznosti na koncepci bytové politiky budou na prosincové zasedání zastupitelstva předloženy další informace, ve kterých bude zohledněno i jednání se zástupci jednotlivých petičních výborů ohledně další možné  privatizace.

MUDr. Kateřina Pavlíčková - vznesla dotaz , kdy bude předložena nová koncepce kultury.                                                      Tento dotaz vzápětí zodpověděl starosta Bc. Vondra - do                                                       konce listopadu.

MVDr. Martin Pangrác -  vznesl dotaz týkající se konkrétní občanské vybavenosti                                                     poskytnuté z finančních prostředků investora Hotelu Alex.                                                     Tento dotaz vzápětí zodpověděla zástupkyně starosty Ing.                                                     Mgr. Svobodová - finanční prostředky jsou zahrnuty do                                                     rozpočtu městské části Praha 14 a dále bude záležet na                                                     jednotlivých odborech, jak bude tento finanční příspěvek                                                     čerpán. 

Ing. Pavel Mixa - za klub ODS přednesl návrh, aby služební vozy městské části Praha 14                                 byly výrazně označeny logem městské části. O tomto návrhu dal následně                                 hlasovat starosta Bc. Vondra.
Hlasování o zařazení projednávání tohoto bodu do programu:

pro:                13     
proti:              6 
zdržel se:       11      

Tento návrh nebyl přijat   

Na závěr  zasedání zastupitelstva člen zastupitelstva pan Kutmon předal písemně interpelaci ohledně proběhnutých jednání s KCR Heřmánek. Tato interpelace bude písemně zodpovězena. 


19. Závěr
 
Ověřovatelé: 

  MUDr. Jan Kaufman                                  ……………………………….

  Viktor Šíma                                                 ……………………………….









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


















































































































