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ZÁPIS

z mimořádného  zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 
7. 2. 2012 
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:     30 - dle prezenční listiny

Omluveni:    MUDr. Jan Kaufman
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé:  Zuzana Grigarová, Mgr. Linda Kroupová

Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

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



Starosta konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, dle prezence je přítomna nadpoloviční většina členů, takže zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Dále starosta Bc. Vondra oznámil členům zastupitelstva, že zápis ze 6. 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:  Zuzana Grigarová, Mgr. Linda Kroupová  

Hlasování :

pro:                30        
proti:              0
zdržel se:       0

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

Návrh  programu:

1. Zahájení a volba  návrhového a volebního výboru 





2. Návrh na schválení úpravy vzorové smlouvy o převodu vlastnictví jednotky,                            o převodu spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 993, 994 na     pozemku parc. č. 232/120, 232/119 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. Stránského, Praha 9, vše v k. ú. Černý Most, včetně kupní ceny a     spoluvlastnických podílů a celkového přehledu pro MHMP 
 
3. Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2012    

4. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9     

5. Návrhu dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva     městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14, členům     komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14

6.  Návrhy, připomínky, interpelace

7. Závěr

Hlasování: 

pro:             30
proti:            0 
zdržel se:     0

Návrh programu mimořádného  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:   Vladimíra Petzoldová, Ing. Ilona Picková, Jan Rambousek   

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 Jan Rambousek.    

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






2. Návrh na schválení úpravy vzorové smlouvy o převodu vlastnictví jednotky,                            o převodu spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 993, 994 na     pozemku parc. č. 232/120, 232/119 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. Stránského, Praha 9, vše v k. ú. Černý     Most, včetně kupní ceny a  spoluvlastnických podílů a celkového přehledu pro MHMP 
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. 
V diskusi poté vystoupil člen zastupitelstva pan Kutmon a MUDr. Pavlíčková, kteří navrhli, aby do smluv byly doplněny minimální časové mantinely, od kdy je možné zakoupenou bytovou jednotku dále odprodat a dále zdůraznili, že obecní majetek by i tak neměl sloužit k dalšímu zpeněžování. Následně pan Kutmon vznesl protinávrh, aby do smlouvy bylo stanoveno  buď předkupní právo na dobu 5 let nebo stanovena doba limitu k dalšímu prodeji.   
K tomuto návrhu se následně připojili i další členové zastupitelstva pan Šebek a pan Zajac. V další diskusi Mgr. Žáková všeobecně zohlednila hospodaření s obecním majetkem a dále předkladatel materiálu Ing. Vodák upozornil na to, že ve smlouvě je předkupní právo již stanoveno na 1 rok. K tomuto se následně vyjádřila paní Králová, která nesouhlasila za občany se stanovenou cenou za 1 m2  i s návrhem na předkupní právo po dobu 5 let. Na závěr této diskuse přednesl člen zastupitelstva pan Kutmon za klub zastupitelů ODS protinávrh, aby ve smlouvách byla uvedena klauzule  o předkupním právu na dobu 5 let. O tomto protinávrhu dal starosta Bc. Vondra následně hlasovat: 

Hlasování  o protinávrhu: 

pro:                13     
proti:               9 
zdržel se:        8      
Tento návrh nebyl přijat   

Hlasování o původně předloženém usnesení: 

pro:                17     
proti:               5 
zdržel se:        8      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 1/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

vzorovou smlouvu o převodu vlastnictví jednotky, o převodu spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 993, 994 na pozemku parc. č. 232/120, 232/119  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. Stránského,  Praha 9, vše v k. ú. Černý Most, včetně kupní ceny a spoluvlastnických podílů dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení a celkový přehled pro MHMP dle přílohy č. 3 – ta pouze v tiskové podobě

II.	p o v ě ř u j e
	Radu městské části Praha 14




1.	k zajištění odeslání nabídek předkupního práva oprávněným nájemcům v č. p. 993, 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a. s.
T: 31. 3. 2012

2.	k zajištění uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky,  o  převodu spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 993, 994 na pozemku parc. č. 232/120, 232/119  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 nájemci jednotek v budově č. p. 993, 994 v ulici Kpt. Stránského, Praha 9, vše v k. ú. Černý Most, včetně kupní ceny a spoluvlastnických podílů dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení a celkového přehledu pro MHMP dle přílohy č. 3 – ta pouze v tiskové podobě
T: do 6 měsíců od převzetí nabídky
3. Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2012    
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi poté vystoupili členové ODS pan Kutmon, pan Zajac, MVDr. Pangrác a Ing. Chládek, kteří vznesli své dotazy a připomínky k předloženému rozpočtu (bytový fond, klesající vlastní příjmy městské části, finanční rezervy, zateplování škol, logo městské části, náklady na tisk měsíčníku Čtrnáctka, gymnázium sídlící v ZŠ Vybíralova  a další). K těmto připomínkám se následně připojil i člen zastupitelstva pan Šebek, který za Věci veřejné předal jak připomínky k rozpočtu, tak i návrh kroků, které by směřovaly k více vyrovnanému rozpočtu. Poté se k rozpočtu také vyjádřili členové TOP 09 Mgr. Tománek a paní Tománková, kteří měli připomínky k částce za bankovní poplatky na ZŠ a MŠ a dále také k částce uvedené na opravu komunikací a personální změny na ODOP.  Na tyto připomínky následně reagovala předkladatelka materiálu Ing. Mgr. Svobodová, která  vysvětlila předpoklad nákladů, zohlednila dodatečné náklady na  agendu PROXIO, kapitálové výdaje, výdaje na zateplování škol, úspory na tisk, vlastní příjmy městské části, chybějící pasport ohledně dopravy a chybějící koncepce dopravy na městské části Praha 14. K této prezentaci se následně připojil i starosta Bc. Vondra, který vysvětlil výdaje za služby KS ( dotace na MA 21, projekt odstranění bariér, k čemu by mělo sloužit navržené logo městské části) a na závěr svého příspěvku navrhl členům zastupitelstva, aby nahlédli do detailního rozkladu finančních prostředků, který je u něj k dispozici. Dále překladatelka materiálu Ing. Mgr. Svobodová vysvětlila problematiku  sjednocení bankovních poplatků na ZŠ a MŠ a stav finančních účtů pro rok 2012 a nákladů na tiskárny ÚMČ Praha 14. Na závěr celé této diskuse člen zastupitelstva pan Kutmon shrnul  přednesené poznatky o navrženém rozpočtu a informoval ostatní členy zastupitelstva, že klub ODS tento předložený rozpočet nepodpoří. 

Poté starosta Bc. Vondra  přistoupil k hlasování o navrženém usnesení: 

Hlasování:

pro:                16     
proti:               8 
zdržel se:        6      
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 2/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

	1.	návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2012

		objem příjmů                                                                              278.893,00 	tis. 	Kč
  	objem výdajů                                                                              313.896,90 	tis. 	Kč
  	běžné výdaje                                                                               222.726,90 	tis. 	Kč
  	kapitálové výdaje                                                                          91.170,00 	tis. 	Kč
              	financování                                                                                   	35.003,90 	tis. 	Kč

	2.	návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2012 dle přílohy č. 2

	3.	limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 58.500 tis. Kč

	4.	rozpočtový výhled na rok 2013 - 2014

5.	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

6.	zmocnění pro Radu městské části Praha 14 k provádění rozpočtových opatření              u běžných výdajů maximálně do výše 5 mil. Kč, u kapitálových výdajů do výše              10 mil. Kč a o těchto úpravách vždy informovat Zastupitelstvo městské části            Praha 14  

4. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9     
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra.V diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Šebek, který navrhl, aby kandidátky byly členům zastupitelstva představeny. Na tento podnět vzápětí reagoval tajemník ÚMČ Praha 14 Ing. Lisý, který vysvětlil, že obě navrhované kandidátky se bohužel z pracovních resp.  zdravotních důvodů omluvily. Dále 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. 3/ZMČ/2011

I.	z v o l i l o

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

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

zajistit doručení seznamu zvolených přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 9                                                    T: 21. 2. 2012


5. Návrhu dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování odměn a darů členům     Zastupitelstva městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části     Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům 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:                30     
proti:               0 
zdržel se:        0     
Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 4/ZMČ/2011

I.	s c h v a l u j e

	znění dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14      

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

zajistit vydání dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části  Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14                                                                                                  T: 8. 2. 2012

6. Návrhy, připomínky, interpelace

Mgr. Jaroslav Humpolec - předložil členům zastupitelstva dotaz , ve kterém se zabývá                                                   návrhem na vypsání konkurzu na místo nové ředitelky v ZŠ                                                   Šimanovská. V diskusi k předloženému dotazu  se následně                                                   vyjádřili zástupce starosty Mgr. Kuda a pan Šebek, jako                                                   členové  školské rady na této základní škole (doporučili dotaz                                                   směrovat  též na předsedkyni školské rady, zdůvodnili termín                                                   jednání  školské rady a ochranu ředitelky).

Josef Kutmon - vznesl dotaz související s  předloženou interpelací - koordinace potvrzení                              dalších ředitelů v důchodovém věku ve funkcích.Na tento dotaz následně                              reagoval zástupce starosty Ing. Vodák, který informoval členy                               zastupitelstva o připravovaných jednáních s ostatními řediteli základních                               škol. MUDr. Pavlíčková poté požádala o doložitelné argumenty a                               vysvětlení a dále co vedlo k tomuto rozhodnutí. Na toto reagoval následně                               zástupce starosty Ing. Vodák příslušným vysvětlením.  

MVDr. Martin Pangrác - vznesl námět, proč nemá městská část možnost ovlivnit úroveň                                               výuky a kritérium kvality výuky na základních školách. Na tento                                               námět poté reagovala Mgr. Naidrová (OŠ)a členka zastupitelstva                                               Mgr. Žáková, které vysvětlily, že úroveň výuky na školách                                               hodnotí především ČŠI, vzhledem k tomu, že každá ze                                               základních škol má svůj vlastní vzdělávací program. Dále                                               upozornily na to, že ředitelka ZŠ Šimanovská je hodnocena jako                                               jedna z nejlepších na městské části a  na závěr také upozornily na                                                zveřejňování výroční zprávy ČŠI. 



Mgr. Tošner -  přednesl členům zastupitelstva své připomínky a náměty ohledně privatizace                            ve Slévačské a Dukelské ulici, ke zrušení obchodu v této části a  také                            upozornil na minimální dopravní dostupnost ke KD Šimanovská. Na tyto                            připomínky vzápětí reagoval starosta Bc. Vondra vyjádřením.

Mgr. Grycz, paní Kymrová - ve svých příspěvcích se vyjádřily k privatizaci v ulici                                                         Rochovská


Soňa Tománková - reagovala na své odvolání na předchozím zasedání zastupitelstva a na                                    otevřený dopis. Starosta Bc. Vondra k uvedeným informacím následně                                    sdělil své stanovisko.

Josef Kutmon, MUDr. Pavlíčková - vznesli dotazy týkající se  Programu rozvoje městské                                                                části Praha 14. Vzhledem k množství předložených                                                                dotazů požádal Bc. Vondra, aby dotazy byly                                                                předloženy písemně. 

MUDr. Pavlíčková - požádala, aby jako předsedkyně KV ZMČ Praha 14 obdržela informace                                    o  výběrových řízeních a finančních nákladech u jí vybraných                                    společností a firem. Bc. Vondra požádal, aby požadavek byl                                    upřesněn a  předložen písemně. 






7. Závěr
 
Ověřovatelé: 

Zuzana Grigarová                                 ……………………………….

Mgr. Linda Kroupová                            ……………………………….















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


















































































































