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ZÁPIS

ze  7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 25. 3. 2008 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
___________________________________________________________________________

Přítomni: 28 - dle prezenční listiny

Omluveni:  Petr Kovanda, Mgr.Daniel Rovan, Dr.Ing .Otakar Horký, MBA

Neomluveni:   

Ověřovatelé:  Jaroslav Báča, Mgr.Lubomír Bartoš

Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í


Starosta Ing. Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod. 7. 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 6. 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:  Jaroslav Báča, Mgr.Lubomír Bartoš

Hlasování :      

pro:             23
proti:           0
zdržel se:     2

Ověřovatelé zápisu ze 7. 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

 2A. Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

 2B. Návrh  ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14  za II. pololetí roku 2007

 3.  Informace – Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14       za rok 2007 a Plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na          rok  2008

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

5A.  Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2007

5B.  Návrh k přidělení grantových prostředků v roce 2008

6.  Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

7A. V. změna rozpočtu na rok 2007

7B.  I. změna rozpočtu na rok 2008

7C. 1.úprava finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2008

8.  Návrh na poskytnutí finančního daru a vyrovnávacího příspěvku Oblastnímu spolku      Českého červeného kříže pro Prahu 9

9.  Návrh na podání žádosti o dotaci z dotačního programu Předcházení sociálnímu vyloučení       a odstraňování jeho důsledků 2008 – podprogram A. Podpora terénní práce

10. Návrh k podnětu na změnu územního plánu na pozemcích p.č. 227/4, 227/3 a 227/5 kat.       území Hostavice z plochy sady, zahrady a vinice – PS na všeobecně smíšené SV

11. Návrh k podnětu na změnu územního plánu – zrušení koridoru železniční vlečky na       pozemcích p.č. 2668/2, 2668/85 a 2668/86 kat.ú. Kyje 

12A. Návrh ke svěření pozemku parc.č. 72/1, k.ú. Hloubětín, při ZŠ Hloubětínská          z vlastnictví  hlavního města Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha          14

12B. Návrh ke svěření pozemků parc.č. 2717/1, k.ú. Kyje, parc.č. 837/7 a části parc.č. 2499/1          v k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m.Prahy resp. TSK hl.m.Prahy do svěřené správy          nemovitostí MČ Praha 14

12C. Návrh k záměru MČ Praha 14 nabýt budovu bývalé výměníkové stanice a přilehlého          pozemku v ulici Arnošta Valenty 1004/1, Praha 9-Černý Most od společnosti Pražská          teplárenská, a.s.

13A. Návrh k revokaci usnesení č. 78/ZMČ/2007 v plném rozsahu 

13B. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 121 v k.ú. Kyje

14. Návrhy, připomínky, interpelace

15. Závěr
                                                                                                
Hlasování o navrženém programu zasedání:

pro:                 25                 
proti:               0 
zdržel se:         0

Tento návrh byl přijat.

Program  7. 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, Miroslav Dvořák, Ing. Josef Voseček

    Hlasování: 

    pro:             23
    proti:           0  
    zdržel se:     2
   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. 

   Předsedou návrhového a volebního výboru byl/a zvolen/a  Ing. Ilona Picková.

 2.A  Návrh k informaci  o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
 
         Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing.Miroslav Froněk., který upozornil na          úkoly pod čísly 78 a 81. Tyto body jsou uvedeny jako splněné, nicméně  na dnešní          jednání jsou předloženy oba materiály jako návrh k revokaci a návrh prodeje pozemku.                V diskusi dále vystoupil pan Jiří Šebek, který vznesl dotaz ohledně bodu 66 - jaká          technologie omítky se použije v případě projektu variabilního sálu a jeho využití          k míčovým hrám  a poukázal, že při tvorbě těchto projektů se tato problematika často          opomíjí. Dále Ing.Ilona Picková v diskusi poukázala na to, že při nahlédnutí do          projektové dokumentace  není uvedeno nic, co se týká vnitřního vybavení sálu.
                 Následně v diskusi vystoupili zástupci nájemníků ul. Cíglerova – paní Trnková a          pan Mareš, kteří přednesli členům zastupitelstva petici nájemníků panelových domů          v Cíglerově ulici, týkající se privatizace jednotlivých bytů v těchto panelových domech.          (úkol č.53/ZMČ/2007).  Tato petice byla po přečtení předána  starostovi Ing.Miroslavu          Froňkovi, který přislíbil prověření podkladů a zároveň upozornil, že projekt privatizace         se schvaloval již v minulém volebním období, tudíž  členové nového zastupitelstva       nejsou řádně obeznámeni s podrobnostmi.Po prověření podkladů bude petice vyřízena dle       stanoveného petičního zákona.
              V diskusi poté vystoupila Ing.Mezenská (OSMI), která reagovala na dotazy       pana  Šebka a Ing.Pickové – dle projektu bude sál využit pro základní tělesnou výchovu,      ale vzhledem k technickým parametrům tohoto sálu nelze počítat s jeho využitím pro      míčové hry.
            PaedDr. Kohoutová spolu s Ing.Pickovou následně připomněli znění usnesení. č. 66 –       zapracovat do projektu variabilní sál. Pan Sobotka opět zopakoval, že vzhledem       k technickým možnostem je možné používat tento sál pouze pro základní tělesnou       výchovu. V případě zájmu je možné nahlédnout do projektové dokumentace na OSMI.       Ing.Vysloužil poté vyslovil své nesouhlasné stanovisko se zněním usnesení v této podobě.       MUDr.Pavlíčková na závěr zdůraznila nutnost dodržení stanovených hygienických norem       ohledně výuky tělesné výchovy a vznesla dotaz, zda i toto bylo zohledněno v projektové       dokumentaci. Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka zohlednění potvrdil.

      Hlasování:

      pro:                 22  
      proti:               0
      zdržel se:         4   

      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.1/ZMČ/2008

     I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

  1. informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

 2B. Návrh  ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14  za II. pololetí roku 2007

        Materiál uvedl starosta městské části Ing.Miroslav Froněk.V diskusi nikdo nevystoupil.

        Hlasování: 

        pro:               26   
        proti:             0
        zdržel se:       0
     
        Návrh usnesení byl schválen.

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.2/ZMČ/2008

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

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

       II.	   s c h v a l u j e

	      postoupení pohledávek dle přílohy č. 3 – pouze v tiskové podobě



 3.  Informace – Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části       Praha 14 za rok 2007 a Plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské       části Praha 14 na  rok  2008

      Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing.Miroslav Froněk spolu       s Ing.Miroslavem Vysloužilem, členem KV ZMČ Praha 14. V diskusi k materiálu nikdo       nevystoupil, pouze paní Eva Dokonalová – předsedkyně FV ZMČ Praha 14 oznámila, že       FV zprávu za rok 2007 předloží na červnovém zasedání zastupitelstva. Poté dal starosta       Ing. Miroslav Froněk  hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

      Hlasování:

      pro:            25            
      proti:          0     
      zdržel se:   2
      
      Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.3/ZMČ/2008

     I.	 s c h v a l u j e 

 1.	zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14               za rok 2007

	 2.	plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na rok 2008 

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

      Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing.Miroslav Froněk.V diskusi k materiálu       nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing.Miroslav Froněk hlasovat o předloženém návrhu       usnesení.

      Hlasování: 

      pro:               27                                        
      proti:             0
      zdržel se:       0
      
      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.4/ZMČ/2008

      I.	 s t a n o v u j e 

                 měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části           Praha 14 s účinností od 1. 2. 2008 v následující výši:
        
	členům rady                                            	 2 440 	Kč
        	předsedům výborů a komisí                      	 2 250 	Kč
        	členům výborů, komisí, zvláštních orgánů   	 1 920 	Kč
      	ostatním členům zastupitelstva                             830 	Kč   

    II.	s c h v a l u j e

                  poskytnutí rozdílu mezi dosud stanovenou výší měsíčních odměn a nově stanovenou            výší měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 za            období od 1. 2. 2008 do 29. 2. 2008

5A.  Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2007

        Materiál uvedl  starosta městské části Ing.Miroslav Froněk.V diskusi vystoupil pan Jiří        Šebek s dotazem ohledně upřesnění poskytnutí finančních částek v oblasti sociální péče.        Starosta Ing.Froněk následně dovysvětlil čerpání těchto finančních prostředků. 

       Hlasování: 

       pro:             27
       proti:           0   
       zdržel se:    0

       Návrh usnesení byl schválen.

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.5/ZMČ/2008

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

    informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2007 

5B.  Návrh k přidělení grantových prostředků v roce 2008

   Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing.Miroslav Froněk. V diskusi nikdo    nevystoupil.

        Hlasování: 

        pro:                 25                 
        proti:               0     
        zdržel se:         2

        Návrh usnesení byl schválen.

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.6/ZMČ/2008

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

    přidělení grantových prostředků podle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto     usnesení 

       II.	  s c h v a l u j e

	    1. navýšení prostředků pro účely grantového řízení městské části Praha 14 - v oblasti   protidrogové prevence a prevence kriminality - o částku 200 000 Kč z rozpočtu   městské části Praha 14, z kapitoly odboru sociálních věcí a zdravotnictví
	
	   2. přidělení grantových prostředků podle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto  usnesení

6.  Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

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

     pro:              27     
     proti:            0
     zdržel se:      0
     
     Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.7/ZMČ/2008

     I.	  z v o l i l o 

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

7A. V. změna rozpočtu na rok 2007

        Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing.Miroslav Froněk. V diskusi vystoupil         Ing.Jiří Feřtek s dotazem týkajícím se finančních prostředků a zabezpečení výběrových         řízení na akce: „Přístavba ubytovny pro sociální bydlení – Broumarská 25“ a         rekonstrukce objektu  Šimanovská. Starosta Ing.Froněk následně vysvětlil, že výběrové         řízení na objekt Broumarská 25 je v kompetenci SMP –14, a.s.,dále, že členové         samosprávy jsou členy výběrových komisí a tajemník ÚMČ Praha 14 Ing.Lisý doplnil,         že výběrová  řízení schvaluje vždy zadavatel, kterým je v těchto případech RMČ Praha        14.
 
       Hlasování:

       pro:             26                          
       proti :          0 
       zdržel se:     1
     
       Tento návrh usnesení byl přijat. 

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.8/ZMČ/2008

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

   23., 24., 25. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2007

7B.  I. změna rozpočtu na rok 2008

       Materiál uvedl starosta městské části Ing.Miroslav Froněk. V diskusi vystoupil pan Jiří         Šebek s dotazem ohledně nákupu víceúčelového komunálního stroje. Starosta Ing.Froněk         vysvětlil, že nákupem tohoto stroje bude zajištěn jak úklid komunikací, tak i přilehlých         ploch; jedná se cca o 50 km. 




        Hlasování:
 
        pro:                27        
        proti:              0     
        zdržel se:        0
      
       Tento návrh usnesení byl přijat.

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.9/ZMČ/2008

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

    1., 2., 3., 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008

7C.  1. úprava finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2008

         Materiál uvedl starosta městské části Ing.Miroslav Froněk. V diskusi nikdo nevystoupil. 

         Hlasování:

         pro:                26  
         proti:              0
         zdržel se:       1

         Tento návrh usnesení byl přijat.
    
      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.10/ZMČ/2008

      I.	  s c h v a l u j e   

  1. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2008 

8.  Návrh na poskytnutí finančního daru a vyrovnávacího příspěvku Oblastnímu spolku      Českého červeného kříže pro Prahu 9

Materiál uvedl starosta městské části Ing.Miroslav Froněk. V diskusi poukázal pan Jiří      Šebek na výši poplatku za den pobytu v tomto zařízení, vzhledem ke své osobní zkušenosti.      Dále v diskusi vystoupili členové zastupitelstva pan Miroslav Dvořák a Ing.Jiří Feřtek      s faktickými připomínkami k uvedeným smlouvám. Na závěr diskuse k tomuto materiálu      se vyjádřil Mgr.Beňák (OSVZ), který poskytl další vysvětlení ohledně předložených      smluv.

     Hlasování:

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

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.11/ZMČ/2008




     I.	s c h v a l u j e 

1.	poskytnutí finančního daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže pro Prahu 9 ve výši 179.200 Kč na úhradu nákladů spojených s provozem Domu sociálních služeb Bojčenkova ul., č. p. 1099  v roce 2008 provozovaným Oblastním spolkem Českého červeného kříže pro Prahu 9

2.	poskytnutí vyrovnávacího příspěvku klientům Domu sociálních služeb                  v ul. Bojčenkova  č. p. 1099 provozovaným Oblastním spolkem Českého červeného kříže pro Prahu 9 za podmínek stanovených smlouvou (viz příloha č. 3 – pouze v tiskové podobě)

   9.  Návrh na podání žádosti o dotaci z dotačního programu Předcházení sociálnímu         vyloučení  a odstraňování jeho důsledků 2008 – podprogram A. Podpora terénní         práce

         Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing.Miroslav Froněk.V diskusi nikdo          nevystoupil.

         Hlasování: 

         pro:               25                          
         proti:             0         
           zdrzel se:      2

         Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.12/ZMČ/2008

        I.	  s c h v a l u j e 

    1. podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Předcházení sociálnímu vyloučení       a odstraňování jeho důsledků 2008 – podprogram A. Podpora terénní práce“

    2. finanční spoluúčast na dotačním programu „Předcházení sociálnímu vyloučení              a odstraňování jeho důsledků 2008 – podprogram A. Podpora terénní práce“ ve   výši  71.707 Kč z rozpočtu městské části Praha 14

10. Návrh k podnětu na změnu územního plánu na pozemcích p.č. 227/4, 227/3 a 227/5        kat. území Hostavice z plochy sady, zahrady a vinice – PS na všeobecně smíšené SV

        Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk.V diskusi opět         nikdo nevystoupil, proto dal starosta Ing. Miroslav Froněk hlasovat o předloženém         návrhu  usnesení.

        Hlasování :

        pro:            27                             
        proti:          0         
         zdržel se:    0   

        Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.13/ZMČ/2008

        I.	 s o u h l a s í 

                   se změnou územního plánu na pozemcích parc. č. 227/4, 227/3 a 227/5 k. ú. Hostavice             z plochy sady, zahrady a vinice – PS na všeobecně smíšené SV podle varianty „C“                      a s mírou využití B

11. Návrh k podnětu na změnu územního plánu – zrušení koridoru železniční vlečky na       pozemcích p.č. 2668/2, 2668/85 a 2668/86 kat.ú. Kyje 

      Materiál uvedl starosta městské části Ing.Miroslav Froněk. V diskusi vystoupil pan Jiří       Šebek, který poukázal na stanoviska jednotlivých komisí a zároveň vyslovil návrh na       změnu usnesení – nesouhlasit se zrušením koridoru vlečky.K tomuto návrhu se připojil též       Ing.Jiří Feřtek, který poukázal na to, že současný koridor železniční vlečky nebrání       společnosti Linde Gas využívat dotčené pozemky a dále, že pokud dojde ke změně       v územním plánu ke zrušení, do budoucna již patrně nová železniční vlečka nevznikne.

      Na základě těchto návrhů dal zástupce starosty pan Bohumil Sobotka hlasovat o usnesení       ve znění: Zastupitelstvo městské části Praha 14 nesouhlasí s podnětem na změnu       územního plánu – zrušení koridoru železniční vlečky

      Hlasování :

      pro:                13            
      proti:              1           
       zdržel se:        11
           
      Tento návrh usnesení nebyl přijat.

       Poté dal zástupce starosty pan Bohumil Sobotka hlasovat  o původně předloženém návrhu       usnesení.

      Hlasování :

      pro:                13            
      proti:              6           
       zdržel se:        8
           
     Tento návrh usnesení také nebyl přijat.

12A. Návrh ke svěření pozemku parc.č. 72/1, k.ú. Hloubětín, při ZŠ Hloubětínská          z vlastnictví  hlavního města Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části          Praha  14

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

          Hlasování :

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

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.14/ZMČ/2008

          I.   s c h v a l u j e 

               svěření pozemku parc. č. 72/1, k. ú. Hloubětín, při ZŠ Hloubětínská č. p. 700                                        z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části                Praha 14    
 
12B. Návrh ke svěření pozemků parc.č. 2717/1, k.ú. Kyje, parc.č. 837/7 a části parc.č.          2499/1 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m.Prahy resp. TSK hl.m.Prahy do svěřené          správy   nemovitostí MČ Praha 14

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

         Hlasování 

         pro:             27                               
         proti:           0         
         zdržel se:     0

         Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č./15ZMČ/2008

         I.	   s c h v a l u j e 

      svěření pozemků parc. č. 2717/1, k. ú. Kyje, parc. č. 837/7 a části  parc. č. 2499/1                 v  k. ú. Hloubětín z vlastnictví hl. m. Prahy resp. TSK hl. m. Prahy  do svěřené       správy nemovitostí městské části Praha 14

12C. Návrh k záměru MČ Praha 14 nabýt budovu bývalé výměníkové stanice a          přilehlého pozemku v ulici Arnošta Valenty 1004/1, Praha 9-Černý Most od          společnosti Pražská  teplárenská, a.s.

          Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil Ing.Jiří           Feřtek s dotazem ohledně záměru využití této budovy. Zástupce starosty pan Bohumil           Sobotka vysvětlil, že vše záleží na jednání s budoucími investory a jejich nabídkami           ohledně záměru.
          
          Hlasování :

          pro:               26                                
          proti:             0         
            zdržel se:       1

          Návrh usnesení byl přijat

           Zastupitelstvo městské části Praha 14                                svým usn.č.16/ZMČ/2008





           I.  s o u h l a s í 

      se záměrem městské části Praha 14 nabýt budovu bývalé výměníkové stanice                        a přilehlého pozemku v ulici Arnošta Valenty 1004/1, Praha 9 - Černý Most od       společnosti Pražská teplárenská, a. s.

13A.  Návrh k revokaci usnesení č. 78/ZMČ/2007 v plném rozsahu 

           Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka, který na základě připomínek            paní Evy Dokonalové a pana Jiřího Šebka na závěr dovysvětlil, že OSMI vyčkává na            reakci nájemníka sousedního pozemku, vzhledem k vzniklé situaci.
           
           Hlasování :

           pro:               27                                         
           proti:             0         
           zdržel se:       0

           Návrh usnesení byl přijat

          Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.17/ZMČ/2008

          I. r e v o k u j e 

    usnesení č. 78/ZMČ/2007 ze dne 18. 12. 2007 k uzavření kupní smlouvy na prodej     pozemku parc. č. 102 o výměře 224 m2 v k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14               a panem Ladislavem Drahotou, bytem Za Rokytkou 136, Praha 9 v plném rozsahu

13B. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 121 v k.ú. Kyje

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

         Hlasování:

          pro:              27             
          proti:            0
          zdržel se:      0

          Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                  svým usn.č.18/ZMČ/2008

         I.	  s c h v a l u j e 

    uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 121 o výměře 256 m2 v k. ú. Kyje     mezi městskou částí Praha 14 a panem Miroslavem Holičkou, bytem Vrchlabská              č. p. 25/7, Praha 9 za cenu 480 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 122 880 Kč

14. Návrhy, připomínky, interpelace

Ing.Ilona Picková – 1)  nákup notebooků pro členy zastupitelstva
                                  2)  doplnění stojanu na psí exkrementy na hrázi Kyjského rybníka	
                                  3)  kontrola počtu psů na městské části Praha 14
                                  4)  změna technologie údržby rybníka v Kyjích


Starosta Ing. Miroslav  Froněk reagoval na bod č. 1, kdy vysvětlil, že ohledně možného nákupu notebooků ze strany členů zastupitelstva již nebyla po minulém zasedání zastupitelstva žádná reakce.

Jiří Šebek –  1) nákup notebooků pro členy zastupitelstva
                      2) kontrola psů na městské části Praha 14
                      3) obhospodařování zeleně u  spol. NH CAR
                      4) nízký počet kontejnerů na směsný odpad
                      5) doprava v Hloubětíně (Za Havanou)

Starosta Ing. Miroslav Froněk k bodům 2,3,4,5 také přislíbil písemnou odpověď.

Ing.Jiří Feřtek – 1)  Park V Čeňku – záměr z hlediska výstavby tohoto parku
                             2)  cyklostezky – navazující komunikace
                             3)  změna technologie údržby rybníka v Kyjích
                             4)  kopírování podkladových materiálů dle platné legislativy 

Starosta Ing.Miroslav Froněk k bodům 1,2,3 a 4 také přislíbil písemnou odpověď.

Na  závěr vystoupil za OS Hloubětín Ing.Hollan k petici ohledně revitalizace oblasti Hloubětína, která byla adresována členům zastupitelstva a na kterou starosta Ing.Froněk odpověděl dne 19.3.2008 a která byla téhož dne předána všem zastupitelům do podatelny. 
Ing. Froněk reagoval na toto vystoupení  - připomněl, že tato petice byla radou projednána, dále že v současné době probíhá připomínkování studie ohledně revitalizace oblasti Hloubětína na OD, OÚP MHMP a na Útvaru rozvoje hl.m.Prahy. Po získání jejich stanovisek budou případní zájemci seznámeni s obsahem připomínek a proběhnou další jednání. 


15. Závěr
 

Ověřovatelé: 

Jaroslav Báča                          ………………………………

Mgr.Lubomír Bartoš               …………………………….

	







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



