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ZÁPIS

ze 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 20. 12. 2011 
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:     28 - dle prezenční listiny

Omluveni:   Ing. Pavel Mixa, MVDr. Martin Pangrác, Tomáš Velík, MBA
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé:  Jaroslav Jenšík, Jiří Šebek

Zapisovatelka: Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 15. 00 hod 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, na kterém přivítal:
	členy Zastupitelstva
	zaměstnance Úřadu městské části Praha 14
	a všechny další přítomné hosty


a  následně  všechny  přítomné vyzval k uctění památky  Václava Havla minutou ticha.   

Poté složil slib nového člena Zastupitelstva městské části Praha 14 Mgr. Aleš Kuda. 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, dle prezence je přítomna nadpoloviční většina členů, takže zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Dále starosta Bc. Vondra oznámil členům zastupitelstva, že zápis z 5. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty.

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

Navrženi byli:  Jaroslav Jenšík, Jiří Šebek 

Hlasování :

pro:                26        
proti:              0
zdržel se:       2

Ověřovatelé zápisu ze 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.
Starosta Bc. Vondra následně přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva s tím, že oznámil, že Rada městské části Praha 14 odsouhlasila stažení bodu č. 19 z programu zastupitelstva a dále vyzval členy zastupitelstva k případnému doplnění programu.   
   Za klub TOP 09  poté vystoupil pan Jan Hron, který požádal, aby do programu byly zařazeny  tyto další body:  

22A. Návrh na odvolání 2. zástupkyně starosty
 
22B. Volba nového 2. zástupce starosty 

22C. Volba nového člena rady vzhledem k  rezignaci Mgr. Polacha 

Vzhledem k tomu, že žádný další člen zastupitelstva nepožádal o doplnění programu, bylo přistoupeno k hlasování o  návrhu  upraveného programu zasedání zastupitelstva.  

Návrh  programu:

1. Zahájení a volba  návrhového a volebního výboru 

Slib nového člena Zastupitelstva městské části Praha 14

2. Návrh k úpravě jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14

3. Návrh k uzavření smluv o bezúplatném převodu movitého majetku mezi MČ Praha 14 a     jednotlivými občanskými sdruženími, která se zúčastnila realizace projektů v rámci     programu prevence kriminality „Partnerství 2006“

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

5. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské     části Praha 14  za 1. - 3. čtvrtletí roku 2011

6. Návrh -  IV. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2011

7. Návrh 2. úpravy finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2011

8. Návrh Rozpočtového provizoria finančního hospodaření  městské části Praha 14 na rok     2012

9. Návrh k aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb na území MČ Praha 14 na     období 2012 - 2014 

10. Návrh ke Komunitnímu plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2012 - 2013

11. Návrh ke Koncepci rozvoje dětských hřišť a sportovišť včetně akčního plánu na období 
      2012 - 2013

12. Návrh na Program rozvoje MČ Praha 14 pro období 2011 - 2014

13. Návrh k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2012

14. Návrh k odměnám pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří osvědčují právní       úkony vyplývající z ustanovení § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze za rok 2011

15. Návrh ke stanovení paušální odměny pro náhradu výdělku neuvolněným členům       Zastupitelstva  městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném       obdobném poměru 

16. Návrh na odměny pro oddávající z řad   členů Zastupitelstva městské části Praha 14 

17. Návrh k odvolání  členů  letopisecké komise 

18. Návrh na dodatek č. 3 ke zřizovací listině KVIZ Praha 14

19. Návrh na schválení vzorové smlouvy o převodu  vlastnictví jednotky, o převodu       spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 993, 994 na pozemku parc.č.       232/120, 232/19 a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 232/120,       232/119 do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. mezi       městskou částí Praha 14 a jednotlivými oprávněnými nájemci jednotek v budově č.p. 993,       994 v ulici Kpt. Stránskéh, Praha 9, vše v k.ú. Černý Most, včetně kupní ceny a       spoluvlastnických podílů - Materiál stažen.

20. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 305.765,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 1135 ulice       Ronešova, Praha 9,  na postoupení pohledávky ve výši 829. 360,- Kč váznoucí na bytě       v č.p. 850, ulice Gen. Janouška, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 242. 764,- Kč 

21. Návrh k podání žádosti o odnětí pozemků  s přírodními památkami „Pražský zlom“ a       „Cihelna v Bažantnici“ ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

22. Návrh k žádosti společnosti Uniga - CZ, a.s., o uzavření darovací smlouvy na pozemky       s komunikacemi a zelení v areálu domů „Rodinné domy Nežárská - Hostavice“  

22A. Návrh na odvolání 2. zástupkyně starosty
 
22B. Volba nového 2. zástupce starosty 

22C. Volba nového člena rady vzhledem k  rezignaci Mgr. Polacha 

23.  Návrhy, připomínky, interpelace

24. Závěr
	 
Zpráva o činnosti  Výboru pro výchovu, vzdělávání a MA 21 za II. pololetí roku 2011

 Hlasování: 

pro:            20
proti:           0 
zdržel se:     8      Tento návrh byl přijat. 

Návrh programu 6. 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:  Ing. Jaroslav Chládek,  MUDr. Jan Kaufman, MUDr. Lubomír Kulíšek     

Hlasování: 

pro:             28
proti:            0 
zdržel se:     0

Členové návrhového a volebního výboru byli schváleni.

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

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

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

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

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 53/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

	upravené znění Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14

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

vydat Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 14 s účinností od 1. 1. 2012
                    T: 31. 12. 2011

3. Návrh k uzavření smluv o bezúplatném převodu movitého majetku mezi MČ Praha     14 a  jednotlivými občanskými sdruženími, která se zúčastnila realizace projektů      v rámci  programu prevence kriminality „Partnerství 2006“
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi poté člen zastupitelstva Mgr. Tománek vznesl dotaz týkající se převodu majetku na neziskové organizace. Tento dotaz následně zodpověděla překladatelka materiálu Ing. Mgr. Svobodová. Poté dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu  usnesení.

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 54/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

	smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku uzavřené mezi městskou částí         Praha 14 a Jahoda o. s., městskou částí Praha 14 a Sborem Církve bratrské v Praze 9          a městskou částí Praha 14 a Sdružením na pomoc dětem s handicapy o. s. dle přílohy č. 1, 2, 3 - pouze v tiskové podobě




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

zabezpečit uzavření smluv o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městskou částí Praha 14 a Jahoda o. s., městskou částí Praha 14 a Sborem  Církve bratrské    v Praze 9 a městskou částí Praha 14 a Sdružením na pomoc dětem s handicapy o. s.
                               T: 30. 12. 2011

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

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 55/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 z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

5. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti     městské  části Praha 14  za 1. - 3. čtvrtletí roku 2011
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:                24     
proti:               0 
zdržel se:        4      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 56/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. - 3.  čtvrtletí roku 2011
        
		příjmy                                                                            	  310.641,43 tis. 	Kč
        		výdaje                                                                              	  231.682,71 tis. 	Kč
        		z toho:
        		kapitálové                                                                             13.145,63 tis. 	Kč
        		běžné                                                                             	  218.537,08 tis. 	Kč
        		financování                                                                        -  78.958,72 tis. 	Kč

	2.	plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2011 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 39.951 tis. Kč          

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

Hlasování:

pro:                23     
proti:               0 
zdržel se:        5      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 57/ZMČ/2011

I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

	12., 13., 14., 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011

7. Návrh 2. úpravy finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2011
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi následně vystoupil člen zastupitelstva pan Zajac, který vznesl dotaz ohledně snížení nákladů na opravy, k vyšším odpisům postoupených pohledávek a k vyšším nákladům spojených se správou hrobových míst. Tyto dotazy  poté zodpověděla překladatelka materiálu Ing. Mgr. Svobodová spolu s vedoucím OE Ing. Špryslem.  Po ukončení diskuse dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém materiálu.

Hlasování:

pro:                22     
proti:               5 
zdržel se:        1      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 58/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e 

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

8. Návrh Rozpočtového provizoria finančního hospodaření  městské části Praha 14 na     rok  2012
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Zajac, který se dotázal na změnu ohledně zadání tisku Listů Prahy 14 a s tím spojených nákladů a dále na avizovanou dotaci z rozpočtu HMP Tyto dotazy následně zodpověděla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová  ve spolupráci s vedoucím OE Ing. Špryslem a vedoucí OPM  Mgr. Štětinovou, která doplnila informace o výběru vítězné firmy a o uzavření smlouvy.  Poté dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                21     
proti:               6 
zdržel se:        1      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 59/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

	1.	návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části    Praha 14 na rok 2012 dle přílohy č. 1

	2.	návrh rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí roku 2012 dle přílohy č. 2

	3.	poskytnutí přechodné finanční výpomoci občanskému sdružení ČČK ve výši 900.000 Kč, občanskému sdružení Jahoda ve výši 200.000 Kč a občanskému sdružení Farní charita Praha 14 - Černý Most, Kyje ve výši 200.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude ve všech případech městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2012
     
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

1.	zabezpečit realizaci tohoto usnesení

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

9. Návrh k aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb na území MČ Praha 14 na     období 2012 - 2014 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 60/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb na území městské části Praha 14 na období 2012 - 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení                  
     
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

1.	realizovat jednotlivé aktivity podle schváleného Komunitního plánu sociálních služeb na území městské části Praha 14 na období 2012 - 2014 dle bodu I. tohoto usnesení                  
T: 31. 12. 2014

2.	informovat hl. m. Prahu o přijetí tohoto usnesení
T: 31. 1. 2012

10. Návrh ke Komunitnímu plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2012 - 2013
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 61/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

Komunitní plán Zdravé městské části Praha 14 na období 2012 - 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení                  
     
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

1.	zajistit realizaci opatření a aktivit uvedených v Komunitním plánu Zdravé městské části Praha 14 na období 2012 - 2013                                                   T: 31. 12. 2013

2.	zajistit zpracování Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 14 na období 2014 - 2015                                                                                           T: 31. 12. 2013

3.	zajistit vyhodnocení a aktualizaci Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 14 na období 2012 - 2013                                                                          T: 31. 12. 2012

11. Návrh ke Koncepci rozvoje dětských hřišť a sportovišť včetně akčního plánu na       období  2012 - 2013
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 paní Soňa Tománková. V diskusi vystoupili členové zastupitelstva Jiří Šebek a Ing. Chládek, kteří vznesli dotazy a připomínky převážně k uvedeným informacím ohledně dětských hřišť na území Hostavic. Na tyto dotazy poté reagovala překladatelka materiálu paní Tománková, která obsáhle rozklíčovala předložený materiál a zodpověděla vznesené dotazy a připomínky. 

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 62/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

Koncepci rozvoje dětských hřišť a sportovišť včetně akčního plánu na období                  2012 - 2013                                    
     


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

1.	realizovat jednotlivé aktivity podle schváleného akčního plánu Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť v období  2012 - 2013 podle bodu I. tohoto usnesení                
										                    T: 31. 12. 2013

2.	zpracovat akční plán na období 2014 - 2015 a aktualizaci Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť                                                                    T: 31. 12. 2013

3.	předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 průběžné hodnocení naplňování akčního plánu Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť  v  období                  2012 - 2013                                                                                           T: 31. 12. 2012

12. Návrh na Program rozvoje MČ Praha 14 pro období 2011 - 2014
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi poté vystoupili členové klubu ODS MUDr. Pavlíčková, Mgr. Žáková, pan Kutmon, pan Zajac, paní Petzoldová a dále  člen zastupitelstva pan Šíma, paní Grigarová, pan Šebek, kteří vznesli své připomínky a dotazy k předloženému materiálu. Starosta Bc. Vondra členům zastupitelstva  přislíbil zodpovězení předloženého množství dotazů a případná další jednání. Vzhledem k tomu, že s následnými odpověďmi starosty Bc. Vondry nebyl klub ODS spokojen, vyžádal si proto 30 min přestávku. Po přestávce dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

Hlasování:

pro:                16     
proti:               6 
zdržel se:        6      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 63/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

Program rozvoje městské části Praha 14 pro období 2011 - 2014                                                    
     
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

předložit zprávu o plnění Programu rozvoje městské části Praha 14 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14                                                             T: září 2012

13. Návrh k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2012
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 64/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

1.	podání žádosti o dotaci ve výši 400.000 Kč do programu Podpora terénní práce pro rok 2012 vyhlášeného Úřadem vlády ČR                                                    
     
	2.	závazek finanční spoluúčasti z rozpočtu městské části Praha 14 ve výši 290.169 Kč

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

zajistit zaslání usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 Úřadu vlády ČR 
									                               T: 30. 12. 2011

14. Návrh k odměnám pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří osvědčují       právní úkony vyplývající z ustanovení § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze za rok       2011
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. 
V diskusi opět nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:                23     
proti:               0 
zdržel se:        5      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 65/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

poskytnutí odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří jsou pověřeni podepisováním doložky podle ustanovení § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za rok 2011 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě  

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

zajistit vyplacení stanovené odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14 uvedených v příloze č. 1                                                                             T: 31. 12. 2011

15. Návrh ke stanovení paušální odměny pro náhradu výdělku neuvolněným členům       Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo       v jiném   obdobném poměru 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 66/ZMČ/2011

I.	s t a n o v u j e

paušální odměnu pro náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě                     

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

zabezpečovat vyplácení náhrady výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru
                                                                                                                                  T: 1. 1. 2012

16. Návrh na odměny pro oddávající z řad   členů Zastupitelstva městské části Praha 14 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi opět nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 67/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

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

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

zabezpečit odměňování pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří jsou pověřeni oddávat                                                                                             T: 1. 1. 2012

17. Návrh k odvolání  členů  letopisecké komise 
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Šebek, který vnesl návrh, aby zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisy do kroniky a paní Grigarová, která vznesla dotaz, jakou podobu kronika má, na koncepci kroniky a kdo z občanů je členem letopisecké komise. Poté v diskusi vystoupil bývalý starosta Ing. Froněk, který členům zastupitelstva  podal vysvětlení  ohledně vedení letopisecké komise a vedení kroniky ( spojeno s funkcí starosty). Další dotazy pak zodpověděl starosta Bc. Vondra  -  je předložen návrh na odvolání dosavadního složení Letopisecké komise s tím, že poté rada schválí ustanovení nové komise a určí úkoly a postup při vedení kroniky.  

Hlasování:



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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 68/ZMČ/2011

I.	o d v o l á v á

letopiseckou komisi ve složení:

Ing. Miroslav Froněk 	- předseda
Mgr. Jaroslav Šmíd	- člen
Jan Břinka	- člen                     

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

ustanovit komisi Rady městské části Praha 14 - letopiseckou komisi       T: 31. 3. 2012

18. Návrh na dodatek č. 3 ke zřizovací listině KVIZ Praha 14
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi vystoupila MUDr. Pavlíčková, která vznesla dotaz ohledně uvolněných prostor  v KD Kyje po redaktorech Listů Prahy 14. Tento dotaz následně zodpověděl ředitel KD Kyje Mgr. Hodyc - uvolněné prostory budou využity k pořádní workshopů a vzniknou další klubovny.  

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 69/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

znění dodatku č. 3  ke zřizovací listině příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě                                                           

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

zabezpečit vydání dodatku č. 3  ke zřizovací listině příspěvkové organizace KVIZ         Praha 14                                                                                                     T: 31. 12. 2011

19. Návrh na schválení vzorové smlouvy o převodu  vlastnictví jednotky, o převodu       spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 993, 994 na pozemku       parc.č.  232/120, 232/19 a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č.       232/120,  232/119 do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném       znění. mezi  městskou částí Praha 14 a jednotlivými oprávněnými nájemci jednotek       v budově č.p. 993,  994 v ulici Kpt. Stránskéh, Praha 9, vše v k.ú. Černý Most, včetně       kupní ceny a   spoluvlastnických podílů - Materiál stažen.

20. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 305.765,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 1135       ulice Ronešova, Praha 9,  na postoupení pohledávky ve výši 829. 360,- Kč váznoucí        na bytě v č.p. 850, ulice Gen. Janouška, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši        242. 764,- Kč 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14  Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 70/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       T: průběžně

21. Návrh k podání žádosti o odnětí pozemků  s přírodními památkami „Pražský zlom“       a  „Cihelna v Bažantnici“ ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14  Ing. Břetislav Vodák. V diskusi opět nikdo nevystoupil. 

Hlasování:

pro:                25     
proti:               0 
zdržel se:        3      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 71/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

1.	s odnětím pozemku parc. č. 1776/2 v k. ú. Hloubětín, na kterém se nachází přírodní památka „Pražský zlom“ a parc. č. 2460/4 v k. ú. Hloubětín v těsné blízkosti přírodní památky ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14
                                                           
2.	odnětí pozemků 1659/1 a parc. č. 1360 v k. ú. Hloubětín, na kterých se nachází přírodní památka „Cihelna v Bažantnici“, ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

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

zajistit podání žádosti o odnětí pozemků:
                                      
1.	parc. č. 1776/2 v k. ú. Hloubětín, na kterém se nachází přírodní památka „Pražský zlom“  a parc. č. 2460/4 v k. ú. Hloubětín v těsné blízkosti přírodní památky 

2.	parc. č. 1659/1 a parc. č. 1360 v k. ú. Hloubětín, na kterých se nachází přírodní památka „Cihelna v Bažantnici“ 

ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 prostřednictvím odboru evidence, správy a využití majetku MHMP                                                                 T: 15. 1. 2012

22. Návrh k žádosti společnosti Uniga - CZ, a.s., o uzavření darovací smlouvy na       pozemky s komunikacemi a zelení v areálu domů „Rodinné domy Nežárská -       Hostavice“  
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14  Ing. Břetislav Vodák.

Hlasování:

pro:                21     
proti:               0 
zdržel se:        7     
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 72/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy na pozemky parc. č. 921/49, parc. č. 921/143 a parc. č. 921/179, včetně komunikací a zeleně, vše v k. ú. Hostavice, se společností Uniga-CZ, a. s. se sídlem Davídkova 34, 180 00 Praha 8

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

zajistit uzavření darovací smlouvy na pozemky parc. č. 921/49, parc. č. 921/143                      a parc. č. 921/179, včetně komunikací a zeleně, vše v k. ú. Hostavice, se společností Uniga-CZ, a. s. se sídlem Davídkova 34, 180 00 Praha 8                            T: 31. 1. 2012

22A. Návrh na odvolání 2. zástupkyně starosty
Návrh na odvolání uvedl předseda klubu TOP 09 pan Hron spolu s navrženým zněním usnesení. Poté vystoupil za klub ODS pan Kutmon, který vznesl dotazy na důvody k odvolání paní Tománkové. Za veřejnost poté vystoupil pan Humpolec a Ing. Froněk, kteří také vznesli dotazy k tomu, proč je odvolávána paní Tománková. Odpovědi na tyto dotazy následně přednesl pan Hron. Vzhledem k tomu, že klub ODS nepovažoval dotazy za zodpovězené, požádal o další 30 min přestávku. O této přestávce dal starosta Bc. Vondra následně hlasovat v souladu se zněním Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14.

Hlasování  o navržené přestávce: 

pro :           9
proti:          17
zdržel se:    2

Návrh na přestávku nebyl přijat.

Poté do diskuse vstoupila zástupkyně starosty paní Tománková, která se vyjádřila ke svému odvolání. 

Následně klub ODS  přednesl návrh, aby hlasování o odvolání paní Tománkové proběhlo tajnou volbou.

Hlasování o tajné volbě: 

pro:             11
proti:           16
zdržel se:     1

Hlasování o tajné volbě nebylo přijato. Na závěr tohoto hlasování pan Kutmon shrnul průběh tohoto hlasování. 

Poté byl předložen návrh, aby hlasování o odvolání proběhlo veřejně.

Hlasování: 

pro:                   16  
proti:                 0
zdržel se:          12

Návrh usnesení  byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 73/ZMČ/2011

I.	o d v o l á v á

	z funkce zástupkyně starosty městské části Praha 14 pí Soňu Tománkovou 
 
22B. Volba nového 2. zástupce starosty 
Volbu nového 2.  zástupce starosty převzal k vedení předseda volebního a návrhového výboru 
MUDr. Jan Kaufman. Předseda klubu TOP 09 poté navrhl, aby 2. zástupcem starosty byl jmenován Mgr. Aleš Kuda. 

Klub ODS vznesl návrh, aby volba probíhala tajně.
Hlasování o tajné volbě: 

pro:             11
proti:           16
zdržel se:     1

Hlasování o tajné volbě nebylo přijato.  

Hlasování o volbě veřejné: 

pro:                   16  
proti:                 6
zdržel se:           6

Návrh na volbu veřejnou byl přijat. 

Poté se představil Mgr. Aleš Kuda. Člen zastupitelstva pan Kutmon  následně vznesl dotaz, jak je možné, že v lednovém vydání Listů P14 (nově Čtrnáctka) je již otištěna fotografie nového zástupce starosty a následně vznesla také dotaz MUDr. Pavlíčková ohledně bydliště navrženého nového místostarosty.  K oběma vzneseným dotazům se poté vyjádřil sám Mgr. Kuda. 



Předseda MUDr. Kaufman dal poté hlasovat o předloženém návrhu: 

pro:                   16  
proti:                 6
zdržel se:          6

Návrh usnesení  byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 74/ZMČ/2011

I.	z v o l i l o

	do funkce zástupce starosty městské části Praha 14 Mgr. Aleše Kudu - uvolněná funkce

22C. Volba nového člena rady vzhledem k  rezignaci Mgr. Polacha 
Předseda MUDr. Kaufman vyzval členy zastupitelstva, aby navrhli možné kandidáty na nového člena rady. Předseda klubu TOP 09 pan Hron navrhl, aby se novým členem rady stal pan Pavel Mašek.  Vzhledem k tomu, že jiný návrh nezazněl, dal předseda MUDr. Kaufman hlasovat o předloženém návrhu:  

pro:                   18  
proti:                 0
zdržel se:          10

Návrh byl přijat.  

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 75/ZMČ/2011

I.	z v o l i l o

	pana Pavla Maška členem Rady městské části Praha 14 - neuvolněná funkce

Předseda klubu  zastupitelů TOP 09  pan Hron poté oznámil, že na základě vystoupení již bývalé zástupkyně starosty paní Tománkové, se klub TOP 09  zásadně distancuje od obvinění vznesených paní Tománkovou a  žádá doložení obvinění a dále informoval členy zastupitelstva, že paní Tománková byla vyloučena  z klubu zastupitelů TOP 09. 

Následně převzal slovo starosta Bc. Vondra, který dále uvedl materiály:  

Zpráva o činnosti  Výbor pro výchovu, vzdělávání a MA 21 za II. pololetí roku 2011

Petice občanů Jiráskovi čtvrti.

23. Návrhy, připomínky, interpelace

paní Veselá - vznesla dotaz ohledně  referencí na firmu 3S s.r.o., která v Rochovské ulici                          prováděla rekonstrukci balkonů (kdo tuto firmu vybral, zda má možnost                          veřejnost nahlédnout, které firmy se zúčastnili výběrového řízení a další)  . Na                          tyto dotazy následně reagovala zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová,                          která vysvětlila celý proces a také pan  nový člen  rady Mašek z pozice                          předsedy Dozorčí rady SMP - 14, a.s.  Následně byla přislíbena odpověď na                          tento dotaz - budou předloženy reference na spol. 3S s.r.o.





Josef Kutmon - vyjádřil se k předloženému materiálu - Zpráva o činnosti  Výboru pro                               výchovu, vzdělávání a MA 21 za II.  pololetí roku 2011 a zároveň                               poukázal na to, kolik finančních prostředků je  vynaloženo na toto zbytečně                               uvolněné předsednictví v tomto výboru. Poté za klub ODS přednesl návrh                                na odvolání předsedkyně Ing. Pickové.

Starosta Bc. Vondra dal hlasovat o návrhu zařazení tohoto bodu do programu: 

Hlasování: 

pro:                   7  
proti:                 14
zdržel se:          6

Návrh nebyl přijat. 

Jiří Šebek  - požádal Ing. Mgr. Svobodovou, aby se vyjádřila ke své služební cestě do USA a                       k finančním prostředkům s tím spojených. Ing. Mgr. Svobodová tak následně                       učinila. 

Viktor Šíma - přednesl žádost občanů, zda by bylo možné pro linku 296 zřídit aut. zastávku 

Bohumil Sobotka - vznesl dotaz týkající se nového loga pro městskou část Praha 14 a ceny                                   za zhotovení tohoto loga. Na tento dotaz poté reagoval starosta Bc.                                   Vondra, který vysvětlil, že nové logo by mělo reprezentovat městskou                                   část Praha 14, cena za toto zhotovení je cca 135.000,- Kč, ale také                                   upozornil, že v současné době Rada městské části Praha 14 ještě                                   o zhotovení tohoto loga nerozhodla.   

Jiří Šebek - navrhl, aby materiály byly předkládány v el. podobě. K tomuto návrhu se posléze                      vyjádřila zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová.


24. Závěr
 
Ověřovatelé: 

Jaroslav Jenšík                                 ……………………………….

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








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


