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ZÁPIS

ze 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 24. 4. 2012 
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:     30 - dle prezenční listiny

Omluveni:    Ing. Pavel Mixa 
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé:  MUDr.  Lubomír Kulíšek, Josef  Kutmon 

Zapisovatelka: Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 15. 00 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 Bc. Vondra oznámil členům zastupitelstva, že zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty 
a  následně seznámil členy zastupitelstva s novým hlasovacím zařízením a novým složením politických klubů. 

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

Navrženi byli:  MUDr. Lubomír Kulíšek, Josef  Kutmon  

Hlasování :

pro:             29            
proti:           0 
zdržel se:     0
nepřítomni:  2
Ověřovatelé zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.
Starosta Bc. Vondra následně přednesl aktualizovaný návrh programu zasedání zastupitelstva  rozšířený o body 16a a 16b a zároveň upozornil na stažení materiálu pod bodem č. 12. 

Návrh  programu:

1. Zahájení a volba  návrhového a volebního výboru 

2. Návrh k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9

3. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14  za II. pololetí  roku 2011

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

5. Návrh - V. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2011

6. Návrh - 1. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2012

7. Návrh - Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2011

8. Návrh k poskytnutí grantu z programu „Příspěvek na zajištění služby“ 

9. Návrh k přidělení grantů v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit v roce     2012

10. Návrh k návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi městskou       částí Praha 14 a Společenstvím pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090, IČ 28880790

11. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 247. 842,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 1610 ulice       Broumarská Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 142. 157,- Kč váznoucí na bytě       v č.p. 1610 ulice Broumarská Praha 9

12. Návrh k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace na odkup bytu o        velikosti 3+1 v č.p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 do osobního vlastnictví  - materiál        stažen 

13. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1576/3 o výměře  43m2  a část        pozemku parc.č. 1576/8 o výměře cca 41m2, vše v k.ú. Kyje     

14. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 45/1, o výměře cca 
      60 m2  v k.ú. Kyje 

15. Návrh k podání žádosti hlavnímu městu Praze o svěření pozemku parc.č. 342 v k.ú. Černý       Most při ulici Bryksova 

16. Návrh ke jmenování tajemníka výboru pro výchovu, vzdělávání a Místní Agendu 21

16a. Návrh na odvolání a jmenování nového člena FV

16b. Návrh ke zprávě o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14         za rok 2011 a plánu jeho činnosti 

17. Návrhy, připomínky, interpelace

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

Hlasování: 
pro:                  28
proti:                1 
zdržel se:         0
nepřítomen:     2      

Tento návrh byl přijat. 

Návrh programu 7. 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:  MUDr. Jan Kaufman, Jitka Krátká, Mgr. Linda Kroupová  

Hlasování:  (příchod MVDr. Pnagrác)

pro:             30
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 pan  MUDr. Jan Kaufman. 

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

2. Návrh k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9
Materiál uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 14 Ing. Luděk Lisý. Následně se členům zastupitelstva představil navrhovaný přísedící pan Josef Váradi. V diskusi  nikdo ze členů zastupitelstva 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. 5/ZMČ/2012

I.	z v o l i l o

	přísedícího 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 seznamu zvolených přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 9                                                      T: 9. 5. 2012

3. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí  roku 2011
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta hlasovat o předloženém návrhu usnesení.



Hlasování:

pro:                24     
proti:              0 
zdržel se:        6      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 6/ZMČ/2012

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 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 poté vystoupila členka zastupitelstva paní Tománková, která vznesla dotaz k úkolu 62/ZMČ/2011 - akční plán Koncepce rozvoje dětských hřišť.  Na tento dotaz následně reagoval zástupce starosty Mgr. Aleš Kuda, který podal doplňující informace a upřesnil termíny spojené s realizací dětských hřišť.
  Dále vznesla dotaz k úkolu 20/ZMČ/2011 členka zastupitelstva MUDr. Kateřina Pavlíčková - návrh řešení dopravy ve starých Kyjích. Na tento dotaz reagoval zástupce starosty Mgr. Kuda tím, že vysvětlil nespokojenost  s výsledky zadané studie, zmínil jednání se jmenovanou firmou a doplnil časový horizont, který se zadání studie týká. Na závěr diskuse k tomuto materiálu vznesl dotaz k bodu 27/ZMČ/2011 člen zastupitelstva pan  Josef  Kutmon.- žádosti o dotace ze strukturálních fondů.  Tento dotaz poté zodpověděla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová spolu s Ing. Mezenskou (OSMI) - upřesnění podání výzev na 3 projekty, časová posloupnost projektů a další hodnocení. 
  Po této diskusi dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                25     
proti:              0 
zdržel se:        5      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 7/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 

5. Návrh - V. 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 hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 8/ZMČ/2012


I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

	16., 17., 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011

6. Návrh - 1. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2012
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi  opět nikdo nevystoupil, proto dal starosta 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. 9/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

	1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012

7. Návrh - Informace o vyúčtování grantů přidělených v roce 2011
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi  opět nikdo nevystoupil, proto dal starosta hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

pro:                25     
proti:              0 
zdržel se:        5      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 10/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

	informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2011

8. Návrh k poskytnutí grantu z programu „Příspěvek na zajištění služby“ 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi  opět nikdo nevystoupil, proto dal starosta 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. 11/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

1.	doporučení grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních                         a návazných služeb k poskytnutí grantů z programu „Příspěvek na zajištění služby“ (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)

2.	doporučení Rady městské části Praha 14 k poskytnutí grantů z programu „Příspěvek na zajištění služby“ (příloha č. 2)

II.	s c h v a l u j e

poskytnutí grantů dle přílohy č. 3

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

zajistit uzavření smluv se žadateli uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení
T: 31. 5. 2012

9. Návrh k přidělení grantů v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit     v roce 2012
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi poté vystoupila členka zastupitelstva paní  Soňa Tománková -  proč ČČK nebyl přidělen grant. Na tento dotaz následně odpověděl starosta Bc. Vondra - žádost ČČK nesplnila  požadavky na udělení grantu. Dále v diskusi vystoupila členka zastupitelstva Mgr. Jitka Žáková -  proč neobdržela grant TJ Sokol Hloubětín. Členka zastupitelstva paní Petzoldová vznesla obdobný dotaz - neposkytnutí grantu pro SK Karate Shotokan Neratovice a sdružení Protebe. Vzhledem k tomu, že starosta potřeboval ověřit jaké nedostatky byly u těchto žádostí, nechal vyhlásit 10 min přestávku, po které výše požadované informace ve spolupráci s Ing. Lebedovou (KS OÚR) zodpověděl - SK Karate Shotokan Neratovice a sdružení Protebe nedoplnili požadované doklady a informace ke svým  žádostem  a  TJ Sokol Hloubětín obdrží na Všesokolský slet finanční podporu z MHMP. K zápisu z jednotlivých komisí se na závěr diskuse také vyjádřil starosta Bc. Vondra a poté dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                23     
proti:              0 
zdržel se:        7      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 12/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

1.	přidělení grantů žádostem v podoblasti kultura a umělecká činnost podle přílohy č. 1 - oblast 2a (s výjimkou žádosti uvedené v bodu II. tohoto usnesení), která je nedílnou součástí tohoto usnesení
  
2.	přidělení grantů žádostem v podoblasti sportu, tělovýchovy a volného času podle přílohy č. 2 - oblast 2b  (s výjimkou žádosti uvedené v bodu II. tohoto usnesení), která je nedílnou součástí tohoto usnesení
   
3.	přidělení grantu žádosti v podoblasti podpory realizace projektu Zdravá MČ -            MA 21 podle přílohy č. 3 -  oblast 2c, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

4.	specifikaci účelového využití přidělených grantů u žádostí č. 3, 4, 5 a 14 dle zápisu grantové komise v podoblasti kultury a volného času a žádostí č. 22, 30, 32, 38 v podoblasti sportu a tělovýchovy dle tab. oblast 2b

II.	s c h v a l u j e

přidělení grantů žádostem v podoblasti kultury a uměleckých činností i žádostem v podoblasti sportu, tělovýchovy a volného času podle přílohy č. 4 

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

1.	informovat žadatele o výsledcích grantového řízení                               T: 30. 4. 2012      

2.	zajistit podepsání darovacích smluv s úspěšnými žadateli                     T: 31. 5. 2012

10. Návrh k návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi       městskou  částí Praha 14 a Společenstvím pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a      1090, IČ 28880790
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák.V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. 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. 13/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi městskou částí Praha 14                     a Společenstvím pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

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

uzavřít výše uvedenou smlouvu o postoupení pohledávky uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Společenstvím pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090     T: 30. 4. 2012

11. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 247. 842,- Kč váznoucí na bytě v č.p. 1610       ulice Broumarská Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 142. 157,- Kč váznoucí        na bytě  v č.p. 1610 ulice Broumarská Praha 9
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi vystoupili členové zastupitelstva paní Tománková a Mgr. Tománek, kteří poukázali na dobu 3 měsíců a pokud nájemce dluží za tyto 3 měsíce, je s ním pracováno a situace je řešena.
V objektu Broumarská  nájemci dlužili 20 měsíců a jak s nimi tato situace byla řešena. Na tyto dotazy následně reagovali zástupce starosty Ing. Vodák a Mgr. Beňák (OSVZ), kteří vysvětlili jak bylo s těmito rodinami pracováno, poukázali na nedodržování splátkového kalendáře a dále na maření spolupráce mezi ÚMČ Praha 14, SMP -14, a.s. a těmito občany.  Po této diskusi 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. 14/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e 

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

12. Návrh k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace na odkup bytu o        velikosti 3+1 v č.p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 do osobního vlastnictví 
Materiál stažen z programu jednání. 

13. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1576/3 o výměře  43m2  a část        pozemku parc.č. 1576/8 o výměře cca 41m2, vše v k.ú. Kyje     
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi vystoupila členka zastupitelstva paní Tománková, která upozornila na nehospodárnost a možné navýšení ceny nemovitosti. Na tyto připomínky zareagoval zástupce starosty Ing. Vodák spolu s Ing. Mezenskou (OSVZ), kteří vysvětlili průběh jednání se žadatelkou, nemožnost využití pozemku pro potřeby městské části a další. Následně v diskusi vystoupil MVDr. Martin Pangrác, který navrhl, aby byla stanovena obecná jasná pravidla, pokud se takové pozemky budou prodávat. Na tento návrh poté zareagoval člen zastupitelstva pan Pavel Mašek, který naopak navrhl, aby se v případech prodeje pozemků postupovalo jednotlivě, vzhledem k charakteru prodávaných pozemků a jejich finančního ohodnocení. K tomuto materiálu se poté vyjádřil i člen zastupitelstva pan Jiří Šebek a člen zastupitelstva pan  Josef  Ťoupal, který je zároveň předsedou majetkové komise a který vysvětlil stanovisko majetkové komise pro prodej tohoto pozemku. Po ukončení diskuse dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                23     
proti:              2 
zdržel se:       5      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 15/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy (příloha č. 7) na pozemek parc. č. 1576/3 o výměře 43 m2 (za cenu 1000 Kč/m2) a část pozemku parc. č. 1576/8 o výměře cca 41 m2 (za cenu 1500 Kč/m2), vše v k. ú. Kyje, s paní Vlastou Tureckou Koudelovou, bytem U Kříže 610/14, Praha 5

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

zajistit uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1576/3 o výměře 43 m2 a část pozemku parc. č. 1576/8 o výměře cca 41 m2, vše v k. ú. Kyje, s paní Vlastou Tureckou Koudelovou, bytem U Kříže 610/14, Praha 5                                               T: 30. 6. 2012

14. Návrh k uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 45/1, o výměře cca 
      60 m2  v k.ú. Kyje 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi vystoupil nejdříve  starosta Bc. Vondra, který členy zastupitelstva informoval o svém zdržení se v následném hlasování, neboť se jedná o pozemek prodávaný k jeho nemovitosti. V diskusi poté vystoupila Ing. Mezenská (OSVZ), která podala ucelenou informaci ohledně využití pozemku, polygony cenových map a další. Na připomínku člena zastupitelstva pana  Jiřího Zajace - nákup pozemku ve funkčním období starosty, reagoval sám starosta Bc. Vondra  vysvětlením vyřešení vlastnických vztahů. Na závěr diskuse vznesl člen zastupitelstva Mgr. Tománek dotaz směrem k předsedovi majetkové komise panu Ťoupalovi ohledně stanoviska majetkové komise. Po této diskusi se již nikdo další nevyjádřil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                20     
proti:              2 
zdržel se:       8      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 16/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy (příloha č. 7) na prodej části pozemku parc. č. 45/1, k. ú. Kyje, o výměře cca 60 m2, manželům Bc. Radkovi Vondrovi a Ing. Kateřině Vondrové, bytem Šimanovská 55, Praha 9, za cenu ve výši 2041 Kč/m2

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

zajistit uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 45/1, k. ú. Kyje, s manžely Vondrovými                                                                                                  T: 30. 6. 2012

15. Návrh k podání žádosti hlavnímu městu Praze o svěření pozemku parc.č. 342 v k.ú.       Černý Most při ulici Bryksova 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 17/ZMČ/2012



I.	s c h v a l u j e

nabytí pozemku parc. č. 342 o výměře 1ﾠ038 m21 038 m2 v k. ú. Černý Most do správy nemovitostí městské části Praha 14 svěřením z majetku hl. m. Prahy

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

zajistit odeslání žádosti o svěření pozemku parc. č. 342 o výměře 1ﾠ038 m21 038 m2 v k. ú. Černý Most do správy nemovitostí městské části Praha 14 z majetku hl. m. Prahy
T: 15. 5. 2012

16. Návrh ke jmenování tajemníka výboru pro výchovu, vzdělávání a Místní Agendu 21
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Kutmon, který vznesl námitku ke jmenování tajemníka vzhledem k tomu, že výbor považuje za zbytečný a následně navrhl, aby byla funkce předsedy a tajemníka sloučena v jednu funkci. Na tento návrh reagoval tajemník ÚMČ Praha 14 Ing. Lisý, který vysvětlil postup, který vychází ze zákona o hl.m.Praze a v němž je uvedeno, že nelze spojit obě funkce. Vzhledem k tomu, že se nikdo z členů zastupitelstva do další diskuse nepřipojil, dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:

pro:                21     
proti:              0 
zdržel se:       9      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 18/ZMČ/2012

I.	j m e n u j e

tajemníkem výboru pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21 paní Kateřinu Vávrovou, DiS.

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

seznámit s touto změnou členy výboru pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21

16a. Návrh na odvolání a jmenování nového člena FV
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Kutmon, který vznesl dotaz k odbornosti ohledně financí u navrhovaného pana Velíka. Člen zastupitelstva navrhovaný pan Tomáš Velík, MBA poté shrnul svoji praxi v oboru finančnictví a poté dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:

pro:                18     
proti:              3 
zdržel se:       9      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 19/ZMČ/2012

I.	o d v o l á v á

člena finančního výboru pana Mgr. Vladimíra Tománka
II.	j m e n u j e   

členem finančního výboru pana Tomáše Velíka, MBA   

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

informovat odvolaného a nově jmenovaného člena finančního výboru     T: 24. 4. 2012

16b. Návrh ke zprávě o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části 
        Praha 14  za rok 2011 a plánu jeho činnosti 
Materiál uvedla předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 MUDr. Kateřina Pavlíčková. 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. 20/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti  kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 za rok 2011 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě
II.	s c h v a l u j e   

plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na rok 2012 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě   

III.	u k l á d á
	kontrolnímu výboru Zastupitelstva městské části Praha 14

zajistit plnění výše uvedeného plánu činnosti                                                 T: průběžně


Informace - Privatizace obecního bytového fondu - Ing. Vodák 

Ing. Vodák - navrhl, aby do data 5. 5. 2012 byl z řad členů zastupitelstva vytvořen pracovní                        tým, který by se dále zabýval problematikou navrhované privatizace. Na tento                        návrh poté reagoval  pan Hladík (zástupce občanů MČ Praha 14), který požádal                        o upřesnění průběhu privatizace a stanovení závazného harmonogramu.  Člen                        zastupitelstva pan  Zajac vznesl dotaz ohledně počtu konaných schůzek                        pracovní skupiny, která se doposud scházela a na možnost nahlédnutí do zápisů                        z těchto jednání. K této problematice se poté vyjádřili i členové zastupitelstva                        MUDr. Pavlíčková, pan Šebek, pan Kutmon a paní Veselá (zástupce občanů                         MČ Praha 14), kteří ve svých příspěvcích  shrnuli kroky vedené k privatizaci  a                        své podněty a náměty a na závěr této diskuse požádali o vysvětlení Ing.                        Vodáka, protože na toto jednání zastupitelstva nebyl předložen materiál                        privatizace ale jen informativní materiál.  Ing. Vodák následně  informoval                        členy zastupitelstva i občany o krocích vedených s MHMP. 

Mgr. Tošner (zástupce petičního výboru) - informoval členy zastupitelstva o svém jednání                                                                            vedeném s magistrátní bytovou komisí a dále                                                                            předal starostovi Bc. Vondrovi petici za                                                                            privatizaci obytných domů, které byly MČ                                                                            Praha 14 svěřeny do správy Statutem                                                                            hl.m.Prahy a zařazených MČ Praha 14 do                                                                            privatizačního procesu.  
Na závěr svého příspěvku upozornil na trvalé zanedbávání k.ú. Hloubětín a zmínil možnost podání žádosti o referendum.

Mgr. Grytz - reagovala na privatizaci objektů v ulici Rochovská

Ing. Januška - vzhledem k tomu, že není občanem MČ Praha 14 dal o jeho vystoupení                          hlasovat starosta Bc. Vondra

Hlasování:

pro:                28     
proti:              0 
zdržel se:       1      
Návrh na vystoupení byl přijat   
Poté Ing. Januška reagoval ve svém příspěvku na privatizaci na MČ Praha 14

pí  Štěpánková (zástupce občanů MČ Praha 14) - vznesla dotaz ohledně sociálního bydlení a                            možnosti odhlasování „nájemního stropu“ . Na tento dotaz poté reagoval                            zástupce starosty Ing. Vodák, který vysvětlil tzv. sociální bydlení (malé byty,                            které by měly sloužit po dobu 1- 2 let) a dále vysvětlil postoj MČ Praha 14                            k cenových mapám (současná cenová mapa je stanovena na 80Kč/m2 , je                            možnost zvýšit cenovou mapu na 89 Kč/m2, ale  v současné době MČ Praha                            14 neuvažuje o zvyšování).  

Ke  koncepci bytové politiky a k otázce sociálního se dále vyjádřili členové zastupitelstva pan Kutmon, MUDr. Pavlíčková, paní Tománková. Na závěr diskuse náměty a informace související s problematikou privatizace i vzhledem k celkové finanční situaci MČ Praha 14 shrnula zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová  a  starosta Bc. Vondra přislíbil předložení materiálu na červnové zasedání zastupitelstva.  

p. Chroust - ve svém příspěvku reagovat na špatný stav balkonů na nám. Plk. Vlčka a již                        dříve předloženou petici  na opravu lodžií  Na tento podnět reagovala Ing.                         Bažilová (ředitelka SMP-14, a.s.), která informovala o zpracování nového                        návrhu řešení této problematiky. 

p. Kryslička - upozornil na chování nepřizpůsobivých občanů MČ Praha 14 v okolí dětského                         hřiště na nám. Plk. Vlčka. Podnět bude předán zástupci starosty Mgr. Kudovi                         k dalšímu řešení. Na toto upozornění také reagovali členové zastupitelstva pan                         Šebek a pan Vůjtěch (MČ Praha 14 nemůže ovlivnit přistěhování se                         takovýchto občanů vzhledem k rozhodnutí MHMP) a dále Mgr. Tománek,                         který navrhl umístění bezpečnostní kamery do této oblasti a poté ještě reagoval                         na příspěvek pana Chrousta. Starosta Bc. Vondra navrhl, aby se přizvali k technickému řešení opravy balkonů nájemníci, vyjádřili se taktéž členové zastupitelstva , představenstvo a.s. SMP -14  a majetková komise.   

Ing. Jaroslav Chládek - vznesl dotaz ohledně výběrových řízení na ředitele ZŠ (na základě                                           jakých hledisek zůstali stávající ředitelé, výběr ředitelů nových a                                           systém hodnocení). Tyto dotazy vzápětí zodpověděla   vedoucí OŠ                                           Mgr. Naidrová. 

Viktor Šíma - připomněl svůj dotaz vznesený na prosincovém zastupitelstvu, který se týkal                          umístění přístřešku v ulici Bryksova (l.č.296) a dále vznesl podnět na zřízení                          přechodu pro chodce na sídlišti pod Ocelkovou ulicí. Zástupce starosty Mgr.                          Kuda tyto dotazy následně zodpověděl a bude se i nadále touto problematikou                          zabývat.

Mgr. Jitka Žáková - vznesla připomínky k sestavování konkursních komisí na výběr ředitelů                                     ZŠ 

MVDr. Martin Pangrác, MUDr. Lubomír Kulíšek - vznesli návrh  na usnesení, kdy ZMČ                                                                                            Praha 14 ukládá RMČ Praha 14                                                                                            vypsat konkurzy na ředitele ZŠ. 
Hlasování o tomto návrhu usnesení: 

pro:                8     
proti:              14
zdržel se:       6      
Tento návrh  nebyl přijat   

Tímto hlasováním byla diskuse ukončena a starosta Bc. Vondra ukončil průběh 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14. 


19. Závěr
 
Ověřovatelé: 

MUDr. Lubomír Kulíšek                                  ……………………………….

Josef  Kutmon                                                    ……………………………….









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


















































































































