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ZÁPIS

z  8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 24. 6. 2008 
od 14.15 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, čp. 686, Praha 9
___________________________________________________________________________

Přítomni:  28  - dle prezenční listiny

Omluveni:  Miroslav Dvořák, Mgr. Daniel Rovan, Ing. Josef Voseček

Neomluveni:   

Ověřovatelé:  Jitka Krátká, Antonín Vacek 

Zapisovatelka:  Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í


Starosta Ing. Miroslav Froněk zahájil ve 14.15 hod. 8. 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 7. 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:  Jitka Krátká, Antonín Vacek

Hlasování :      

pro:              27
proti:            0
zdržel se:      0

Ověřovatelé zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.

Poté starosta Ing. Miroslav Froněk přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva s upřesněním, že bod č. 17 je stažen z programu jednání a odložen k projednání na zasedání zastupitelstva v  září. 








Návrh programu:

   1. Volba návrhového a volebního výboru

   2. Složení slibu nového člena zastupitelstva 

   3. Ocenění pedagogů – „ÁMOS“

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

   5. Návrh k opakovanému projednání způsobu prodeje bytového domu čp. 1087-1090 ulice        Cíglerova, k.ú. Černý Most v privatizačním procesu 

   6. Návrh k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

   7. Návrh – plnění příjmů, čerpání výdajů a závěrečný účet městské části Praha 14 za rok        2007

   8. Návrh – II.změna rozpočtu na rok 2008

   8A. Návrh n převod finančních prostředků ve výši 500,- tis.Kč z rozpočtu městské části           Praha 14 do rozpočtu hl.m.Prahy 

    9. Návrh na přidělení grantových prostředků z grantového řízení městské části Praha 14         v sociální oblasti pro rok 2008

   10. Návrh k dodatku žádosti o dotaci z programu „Předcházení sociálnímu vyloučení a          odstraňování jeho důsledků 2008 – podprogram A. Podpora terénní práce 2008“

   11. Návrh k finanční spoluúčasti na instalaci kamerových stanovišť městského          kamerového systému hl.m.Prahy na území městské části Praha 14

   12A. Návrh na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 114. 421,- Kč odpovídající             bezdůvodnému obohacení za užívání nebytových prostor v ulici Kučerova čp. 770             Praha 9

   12B. Návrh na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 366.119,- Kč odpovídající dluhu             na nájemném za užívání nebytových prostor v ulici Generála Janouška čp. 1060,             Praha 9

  13A. Návrh ke změně funkčního využití  pozemku parc.č. 1342/2, 1342/3, 1342/4, 1342/5,            1342/6 a 1342/7 v k.ú. Hloubětín v návaznosti na areál REKOMONT, a.s.

  13B. Návrh k podnětu na změnu územního plánu funkčního využití pozemku parc.č.            807/20a 793/3 k.ú. Kyje z plochy zeleň městská a krajinná ZMK na plochu čistě            obytnou OB –E společnosti ASKO NÁBYTEK, s.r.o.

  14A. Návrh k nabytí pozemků parc.č. 1474/4, 1475/5 a 1467/4, k.ú. Kyje, které jsou            vlastnictvím hl.m. Prahy, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 

 14B. Návrh ke svěření části pozemku parc.č. 2499/1 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví           hl.m.Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 

 14C. Návrh k nabytí části pozemku parc.č. 1841/44, k.ú. Hloubětín, který je ve vlastnictví           hl.m.Prahy, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

  15. Návrh k zamýšlené směně pozemků v k.ú. Kyje parc.č. 793/60, 793/81 a 793/90         vlastníka Václava Vrány a části pozemku parc.č. 2578/3 o výměře cca 750 m2 ve         svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14

  16. Návrh k podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o         bezúplatný převod budov čp. 10 a čp. 13 a pozemků parc.č. 4 a parc.č. 5 vše v k.ú.         Kyje při ulici Prelátská 

   17. Návrh k úplatnému převodu pozemků v k.ú. Kyje – Broumarská sever + jih 
         Materiál stažen z programu jednání.

   18. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 171/1 a parc.č. 172/1, k.ú. Kyje          s panem Tomášem Kmochem 

    19. Návrh k prodeji části pozemku parc.č. 2886/1 v k.ú. Kyje 

    20. Návrh k prodeji části pozemku parc.č. 110 v k.ú. Kyje 

    21. Návrh k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 2815/1,  k.ú. Kyje o výměře           cca 56 m2 s manžely Ivanou a Tomášem Hykmanovými 

    22. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 2052, k.ú. Hloubětín s manžely           Žákovými, bytem Třešňová 25, Praha 9

    23. Návrh k žádosti o snížení kupní ceny pozemku parc.č. 131 v k.ú. Kyje 

    24. Návrh k uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parc.č. 793/39, v k.ú. Kyje o           výměře 287 m2 s TJ Kyje za cenu 900 Kč/m2

    25. Návrh k souhlasnému prohlášení a uzavření kupní smlouvy na odprodej           spoluvlastnického podílu 5924/751295 na pozemcích parc.č. 2693, 2694 a 2695 v k.ú.           Hloubětín 

    26. Návrhy, připomínky, interpelace

    27. Závěr

Informace o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. čtvrtletí roku 2008

Informace o činnosti finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14
                                                                                               
Hlasování o navrženém programu zasedání:

pro:                  26                
proti:                0 
zdržel se:         1

Tento návrh byl přijat.

Program  8. 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: Mgr. Lubomír Bartoš, Lubomír Vůjtěch, Ing. Eva Bažilová

    Hlasování: 

    pro:            25 
    proti:          0  
    zdržel se:    3 

   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  pan Lubomír Vůjtěch.

   2. Složení slibu nového člena zastupitelstva 

       Vzhledem k tomu, že v měsíci březnu přijala Rada městské části Praha 14 složení        mandátu paní Renaty Huškové,  tento uprázdněný mandát přešel na náhradního člena        zastupitelstva pana Miroslava Žáka, který před členy zastupitelstva následně složil slib        člena zastupitelstva.  

   3. Ocenění pedagogů – „ÁMOS“

       V rámci tohoto bodu proběhlo ocenění 6 nejlepších učitelek – vítězek ankety „ÁMOS“ za         rok 2007/2008. 

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

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

      pro:             26           
      proti:           0     
      zdržel se:     2 
      
      Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č. 19/ZMČ/2008

      I. 	b e r e  n a  v ě d o m í 

   informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

   5. Návrh k opakovanému projednání způsobu prodeje bytového domu čp. 1087-1090        ulice Cíglerova, k.ú. Černý Most v privatizačním procesu 

    Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing.Miroslav Froněk. V diskusi poté      vystoupili zástupci občanů ulice Cíglerova – pan Zajac, Ing.Januška, paní Trnková a další.       Ve svých příspěvcích zrekapitulovali doposud  probíhající privatizační proces, vyslovili      návrh na podporu harmonogramu ohledně dalšího postupu privatizace a dále připomněli      platné etické kodexy jak pro členy zastupitelstva, tak pro zaměstnance ÚMČ  Praha 14.      Dále vystoupili v diskusi s dotazy k projednávané problematice členové zastupitelstva Ing.      Jiří   Feřtek, pan František Křížek,  paní Jitka Krátká.    
         Na vznesené připomínky a dotazy reagovala Ing.Mezenská (ved.OSMI) spolu se      starostou  městské části Ing.Miroslavem Froňkem – starosta Ing.Froněk připomněl      materiály z předchozích období, svůj vstup do dané problematiky privatizačního procesu      po posledním zasedání zastupitelstva či znění zákona č. 72 – nabídka bytů stávajícím      nájemcům nikoliv družstvu. Vysvětlil, proč došlo ke zrušení pravidel privatizace – tyto      zrušilo stávající zastupitelstvo, které se vyslovilo pro nepokračovat v dalším procesu      privatizace.  K připomínce ohledně rekonstrukce výtahů a podílů na společných prostorách      domů  vysvětlila Ing.Mezenská, že po posouzení tyto výtahy nelze opravit ani upravit a že      městská část se podílela na zaplacení podílu, který městské části přísluší dle schválené      smlouvy. Na závěr této diskuse starosta Ing.Miroslav Froněk dále vznesl podnět      k projednání vzorové kupní smlouvy na příštím zastupitelstvu, po přeměření bytů,      stanovené cenové relaci a vybídl  zástupce občanů ulice Cíglerova 1087-1090  ke      společným jednáním ohledně dalšího postupu.  

      Hlasování: 

      pro:                16                                        
      proti:              0
      zdržel se:       12
      
      Návrh usnesení byl schválen.

      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                     svým usn.č.20/ZMČ/2008

    I.	  s c h v a l u j e 

  1. realizaci úplatného převodu bytového domu č. p. 1087 - 1090 v  ulici Cíglerova,       k. ú. Černý Most, do osobního vlastnictví v souladu se schváleným usnesením       č. 53/ZMČ/2007 ze dne 27. 9. 2007 

	    2. ponechání bytů, o jejichž koupi neprojeví stávající nájemce při první nabídce zájem         (dle bodu I.1. tohoto usnesení), ve svěřené správě nemovitostí městské části               Praha 14 a to po dobu trvání nájemního vztahu stávajícího nájemce či nájemců 

   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:             28
       proti:           0   
       zdržel se:     0

       Návrh usnesení byl schválen.

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č.21/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

   7.  Návrh – plnění příjmů, čerpání výdajů a závěrečný účet městské části Praha 14 za         rok 2007

   Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk. V diskusi vystoupil    Ing.Jiří Feřtek s připomínkami ohledně finančních prostředků. Na závěr diskuse    vystoupila paní Eva Dokonalová, předsedkyně Finančního výboru, která poukázala na    zhodnocení finančních prostředků převodem na výnosné bankovní produkty. 
        
        Hlasování: 

        pro:                  27                
        proti:                0     
        zdržel se:          1

        Návrh usnesení byl schválen.

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.22/ZMČ/2008

       I.	s c h v a l u j e 

  1.	plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2007 

	příjmy 	 347 753,83 tis. 	Kč 
	výdaje 	 321 271,17 tis. 	Kč 
	z toho: 
	kapitálové 	   54 802,14 tis. 	Kč 
	běžné 	 266 469,03 tis.	Kč 
	financování 	 - 26 482,66 tis. 	Kč  

 2.	závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2007 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 za rok 2007  

 3.	plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2007         s hospodářským výsledkem ve výši 60 745 tis. Kč

   8. Návrh – II.změna rozpočtu na rok 2008

      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:               28    
     proti:             0
     zdržel se:       0
     
     Návrh usnesení byl schválen.

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                    svým usn.č./23ZMČ/2008

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

	    5., 6., 7., 8., 9., 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008

   8A. Návrh n převod finančních prostředků ve výši 500,- tis.Kč z rozpočtu městské části           Praha 14 do rozpočtu hl.m.Prahy 

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

        Hlasování:

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

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.24/ZMČ/2008

       I.	 s c h v a l u j e 

               převod finančních prostředků ve výši 500,- tis. Kč z rozpočtu městské části Praha 14         do rozpočtu hl. m. Prahy na zajištění akce č. 0000 - TV Hloubětín

    9.  Návrh na přidělení grantových prostředků z grantového řízení městské části 
         Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2008

       Materiál uvedl starosta městské části Ing.Miroslav Froněk. V diskusi vznesla dotaz          členka zastupitelstva paní Jitka Krátká – kolik bylo přijato žádostí o grant v této oblasti.          Následně dotaz zodpověděl starosta Ing.Miroslav Froněk – přijaty byly 4 žádosti;          program na ČČK se nevztahoval.

         Hlasování:
 
         pro:                  26      
         proti:                0     
         zdržel se:          2
      
       Tento návrh usnesení byl přijat.

       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.25/ZMČ/2008



       I.	 b e r e  n a  v ě d o m í 

               přidělení grantových prostředků podle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto         usnesení

       II.	  s c h v a l u j e

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

   10. Návrh k dodatku žádosti o dotaci z programu „Předcházení sociálnímu vyloučení a          odstraňování jeho důsledků 2008 – podprogram A. Podpora terénní práce 2008“

        Materiál uvedl starosta městské části Ing.Miroslav Froněk. Na dotaz Ing. Ilony Pickové         ohledně upřesnění procent z celkové dotace reagoval Mgr.David Beňák (ved.OSVZ),         který Ing.Pickové v rámci diskuse následně vysvětlil procentuální spoluúčast z přiznané         dotace.

        Hlasování:

        pro:                 28 
        proti:               0
        zdržel se:        0

        Tento návrh usnesení byl přijat.
    
       Zastupitelstvo městské části Praha 14                                   svým usn.č.26/ZMČ/2008

       I.	  s c h v a l u j e 

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

   2. navýšení finanční spoluúčasti z rozpočtu městské části Praha 14 v programu  „Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2008 -   podprogram A. Podpora terénní práce 2008“ z původních 71.071 Kč  na 121.707  Kč   

11. Návrh k finanční spoluúčasti na instalaci kamerových stanovišť městského       kamerového systému hl.m.Prahy na území městské části Praha 14

      Materiál uvedl starosta městské části Ing.Miroslav Froněk. V diskusi vznesl dotaz týkající       se cenových relací  kamerových stanovišť člen zastupitelstva pan Petr Kovanda. Částka za       nákup kamer byla posléze upřesněna a vysvětlena zástupcem starosty panem Bohumilem       Sobotkou.
    
      Hlasování:

     pro:               28          
     proti:             0  
     zdržel se:       0  
        
     Návrh usnesení byl přijat

     Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.27/ZMČ/2008

     I.	 s c h v a l u j e 

           finanční spoluúčast na instalaci kamerových stanovišť na území městské části Praha 14     ve výši 1,250.000 Kč; tyto finanční prostředky budou převedeny MHMP   

   12A. Návrh na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 114. 421,- Kč odpovídající             bezdůvodnému obohacení za užívání nebytových prostor v ulici Kučerova čp. 770             Praha 9

          Materiál 12 A + 12B uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vystoupil           s dotazem člen zastupitelstva pan Jiří Šebek – vznesl dotaz k částce za náklady řízení a           zároveň vyslovil svůj nesouhlas s odpisem pohledávek. Dotaz zodpověděla posléze           Ing.Bažilová, ředitelka SMP-14, a.s. Dále v diskusi Dc.Ing.Otakar Horký, MBA            upozornil na rozpor  v uváděných částkách v materiálu 12A – Ing.Bažilová se omluvila           za vzniklou chybu. 
               Pan František Křížek vznesl podnět ke zvýšené kontrole nájemců  při podpisu smluv           na pronájem nebytových prostor. Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka následně           vysvětlil, že společnost uvedená v materiálu 12B měla prostory pronajmuty od MHMP           a tyto posléze přešly do svěřené správy nemovitostí Praha 14, proto se městská část           stala účastníkem soudního řízení.

          Hlasování: 

         pro:                18                         
         proti:              1         
           zdržel se:        9

         Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn..č.28/ZMČ/2008

        I.	 s c h v a l u j e 

              odepsání nedobytné pohledávky ve výši 114.421 Kč odpovídající bezdůvodnému        obohacení za užívání nebytových prostor v ulici Kučerova č. p. 770, Praha 9 dle        přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě

   12B. Návrh na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 366.119,- Kč odpovídající             dluhu  na nájemném za užívání nebytových prostor v ulici Generála Janouška čp.             1060,  Praha 9

        Materiál spolu s předchozím materiálem uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. 

        Hlasování :

        pro:                16                          
        proti:              3         
         zdržel se:        9   

        Návrh usnesení byl přijat

        Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.29/ZMČ/2008

        I.	 s c h v a l u j e 

               odepsání nedobytné pohledávky ve výši 366.119 Kč odpovídající dluhu na nájemném          za užívání nebytových prostor v ulici Generála Janouška č. p. 1060, Praha 9 dle         přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě

  13A. Návrh ke změně funkčního využití  pozemku parc.č. 1342/2, 1342/3, 1342/4,            1342/5, 1342/6 a 1342/7 v k.ú. Hloubětín v návaznosti na areál REKOMONT, a.s.

         Materiál uvedl starosta městské části Ing. Miroslav Froněk. V diskusi vyslovil svůj          nesouhlas člen zastupitelstva pan Jiří Šebek. Na nesouhlas reagoval starosta městské          části Praha 14 Ing. Miroslav Froněk, který panu Jiřímu Šebkovi vysvětlil, že změna          funkčního využití se bude týkat areálu společnosti, kde zmíněná společnost  projevila          zájem o udržování zelených ploch.

         Hlasování :

         pro:                23            
         proti:              2          
           zdržel se:       3
           
      Tento návrh usnesení byl přijat.
    
      Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.30/ZMČ/2008

      I.	  s o u h l a s í 

             se změnou funkčního využití pozemku parc. č. 1342/2, 1342/3, 1342/4, 1342/5, 1342/6               a 1342/7 v k. ú. Hloubětín v návaznosti s podnětem na změnu areálu společnosti        REKOMONT, a. s.   

  13B. Návrh k podnětu na změnu územního plánu funkčního využití pozemku parc.č.            807/20a 793/3 k.ú. Kyje z plochy zeleň městská a krajinná ZMK na plochu čistě            obytnou OB –E společnosti ASKO NÁBYTEK, s.r.o.

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

         Hlasování :

         pro:              27                                      
         proti:            1         
           zdržel se:     0
        
          Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.31/ZMČ/2008






        I.	  n e s o u h l a s í 

                s návrhem na změnu územního plánu funkčního využití pozemku parc.č. 807/20 a          793/3 k. ú. Kyje z plochy zeleň městská a krajinná ZMK na plochu čistě obytnou          OB-E a tento nesouhlas městská část Praha 14 považuje za zásadní z důvodu snížení          plochy zeleně nedostatečně zastoupené v předmětné lokalitě a z důvodu ochrany          ovzduší, kde koncentrace NO2 se v současné době blíží imisním limitům                

  14A. Návrh k nabytí pozemků parc.č. 1474/4, 1475/5 a 1467/4, k.ú. Kyje, které jsou            vlastnictvím hl.m. Prahy, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 

          Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi vznesla dotaz členka           zastupitelstva Ing. Picková – jaký záměr má městská část s využitím           pozemku. Zástupce starosty pan  Bohumil Sobotka konstatoval, že  toto území je           zastavitelné rodinnými domy, tudíž by městská část mohla posléze celý pozemek           zhodnotit jako stavební parcelu.

         Hlasování 

         pro:              28                              
         proti:            0         
         zdržel se:      0

         Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.32/ZMČ/2008
       
         I.   s c h v a l u j e 

                nabytí pozemků parc. č. 1474/4, 1475/5 a 1467/4, k. ú. Kyje, které jsou vlastnictvím 
                hl. m. Prahy, do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14                

 14B. Návrh ke svěření části pozemku parc.č. 2499/1 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví           hl.m.Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 

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

          pro:                28                               
          proti:              0         
            zdržel se:        0

          Návrh usnesení byl přijat

          Zastupitelstvo městské části Praha 14                                svým usn.č.33/ZMČ/2008

          I.   s c h v a l u j e 

      svěření části pozemku parc. č. 2499/1 v k. ú. Hloubětín z vlastnictví hl. m. Prahy do       svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14





 14C. Návrh k nabytí části pozemku parc.č. 1841/44, k.ú. Hloubětín, který je ve           vlastnictví  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:                 28                                       
           proti:               0         
           zdržel se:        0

           Návrh usnesení byl přijat

          Zastupitelstvo městské části Praha 14                                 svým usn.č.34/ZMČ/2008

         I.	   s c h v a l u j e 

      nabytí části pozemku parc. č. 1841/44 o výměře cca 72 m2, k. ú. Hloubětín, který je       ve vlastnictví hl. m. Prahy, do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

  15. Návrh k zamýšlené směně pozemků v k.ú. Kyje parc.č. 793/60, 793/81 a 793/90         vlastníka Václava Vrány a části pozemku parc.č. 2578/3 o výměře cca 750 m2 ve         svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14

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

         Hlasování:

          pro:               26            
          proti:            0
          zdržel se:      2

          Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                  svým usn.č.35/ZMČ/2008

         I.   s o u h l a s í 

     se zamýšlenou směnou pozemků v k. ú. Kyje parc. č. 793/60, 793/81 a 793/95      vlastníka Václava Vrány a části pozemku parc. č. 2578/3 o výměře cca 750 m2 ve      svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14 

  16. Návrh k podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o         bezúplatný převod budov čp. 10 a čp. 13 a pozemků parc.č. 4 a parc.č. 5 vše v k.ú.         Kyje při ulici Prelátská 

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

         Hlasování:

          pro:                28           
          proti:              0
          zdržel se:       0

          Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                  svým usn.č.36/ZMČ/2008

          I.  s c h v a l u j e 

     podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný      převod  budov č. p. 10 a č. p. 13 a pozemků parc. č. 4 a parc. č. 5 při ulici Prelátská,      vše v k. ú. Kyje, se zdůvodněním veřejného zájmu v oblasti provozu veřejně      prospěšné činnosti na úseku sociálních nebo humanitárních služeb 

   17. Návrh k úplatnému převodu pozemků v k.ú. Kyje – Broumarská sever + jih 

         Materiál stažen.

   18. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 171/1 a parc.č. 172/1, k.ú.          Kyje  s panem Tomášem Kmochem 

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

          pro:              25             
          proti:            0
          zdržel se:      3

          Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                  svým usn.č.37/ZMČ/2008

          I.  s c h v a l u j e 

     uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na pozemky parc. č. 171/1 a parc. č. 172/1,                k. ú. Kyje o celkové ploše 2  415 m2  s   p. Tomášem Kmochem za kupní cenu      2 350 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 5 675 250 Kč 

19. Návrh k prodeji části pozemku parc.č. 2886/1 v k.ú. Kyje 
         
     Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi nikdo nevystoupil. 

     Hlasování:

     pro:                  27         
     proti:                0
     zdržel se:         1

     Návrh usnesení byl přijat

    Zastupitelstvo městské části Praha 14                                  svým usn.č.38/ZMČ/2008




    I.	s c h v a l u j e 

uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej části pozemku parc. č. 2886/1 o výměře 283 m2 v k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a paní Radkou Pascotto, bytem Stulíkova 1389, Praha 9 za cenu 1 890 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 534 870 Kč splatnou dle splátkového kalendáře do roku 2010

    20. Návrh k prodeji části pozemku parc.č. 110 v k.ú. Kyje 

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

         Hlasování:

          pro:               27            
          proti:             0
          zdržel se:       1

          Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                  svým usn.č.39/ZMČ/2008

         I.	   s c h v a l u j e 

     uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej části pozemku parc. č. 110 o výměře      cca 110 m2 v k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a paní Vlastou Závackou,      bytem Zelenohorská 507, Praha 8 za cenu 480 Kč/m2

    21.  Návrh k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 2815/1,  k.ú. Kyje o            výměře cca 56 m2 s manžely Ivanou a Tomášem Hykmanovými 

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

         Hlasování:

          pro:               27            
          proti:             0
          zdržel se:      1

          Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                  svým usn.č.40/ZMČ/2008

         I.  s c h v a l u j e 

    uzavření kupní smlouvy (příloha č. 7) na část pozemku parc. č. 2815/1, k. ú. Kyje,              o výměře cca 56 m2 s manžely Ivanou a Tomášem Hykmanovými, bytem            Hodějovská 34, Praha 9

  22.  Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 2052, k.ú. Hloubětín          s manžely  Žákovými, bytem Třešňová 25, Praha 9

         Materiál uvedl zástupce starosty pan Bohumil Sobotka. V diskusi poté poukázal člen          zastupitelstva pan Petr Kovanda na nízkou cenu za prodávaný pozemek. Následně          reagoval zástupce starosty pan Bohumil Sobotka spolu s Ing. Mezenskou (ved.OSMI),          kteří vysvětlili, že se nejedná o stavební pozemek, tudíž cenu nelze stanovit dle          příslušné cenové mapy.

         Hlasování:

         pro:               26            
         proti:             0
         zdržel se:      2

         Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                  svým usn.č.41/ZMČ/2008

         I.  s c h v a l u j e 

    uzavření kupní smlouvy (příloha č. 7) na pozemek parc. č. 2052, k. ú. Hloubětín    s manžely Helenou a Petrem Žákovými, bytem Třešňová 25, Praha 9 za cenu              1 500 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 408 000 Kč

    23. Návrh k žádosti o snížení kupní ceny pozemku parc.č. 131 v k.ú. Kyje 

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

         Hlasování:

          pro:                24           
          proti:              0
          zdržel se:       4

          Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                  svým usn.č.42/ZMČ/2008

         I.   s c h v a l u j e 

     snížení kupní ceny pozemku parc. č. 131 o výměře 241 m2 v k. ú. Kyje uzavřené                  v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 21/ZMČ/2002 ze dne     17. 12. 2002 o částku ve výši 130 240 Kč, tzn. že celková kupní cena za prodej     pozemku parc. č. 131 v k. ú. Kyje panu Ladislavu Müllerovi, bytem Sokolovská 282,     Praha 9,  je ve výši 255 360 Kč

    24. Návrh k uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parc.č. 793/39, v k.ú. Kyje o           výměře 287 m2 s TJ Kyje za cenu 900 Kč/m2

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

         Hlasování:

          pro:                28           
          proti:              0
          zdržel se:       0

          Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                  svým usn.č.43/ZMČ/2008

         I.   s c h v a l u j e 

     uzavření kupní smlouvy (příloha č. 4) na výkup pozemku parc. č. 793/39, k. ú. Kyje,           o výměře 287 m2 s TJ Kyje, se sídlem Hamerská 1307, Praha 9, za cenu 900 Kč/m2

    25. Návrh k souhlasnému prohlášení a uzavření kupní smlouvy na odprodej           spoluvlastnického podílu 5924/751295 na pozemcích parc.č. 2693, 2694 a 2695          v k.ú. Hloubětín 

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

         Hlasování:

          pro:               28            
          proti:             0
          zdržel se:       0

          Návrh usnesení byl přijat

         Zastupitelstvo městské části Praha 14                                  svým usn.č.44/ZMČ/2008

         I.	  s c h v a l u j e 

               1. souhlasné prohlášení (příloha č. 3)

                   2. kupní smlouvu (příloha č. 4) na odprodej spoluvlastnického podílu 5924/751295 na                 pozemcích parc. č. 2693, 2694 a 2695 k. ú. Hloubětín mezi městskou částí Praha 14                 a Radkou Lázňovskou, bytem Kukelská 925, Praha 9

Informace o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. čtvrtletí roku 2008

Informace o činnosti finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14

    26. Návrhy, připomínky, interpelace

Ing.Januška – zástupce občanů ulice Cíglerova 1087-1090
                        Předal členům zastupitelstva navržený harmonogram postupu privatizace.                         Starosta městské části Praha 14 Ing.Miroslav Froněk konstatoval, že ze členů                         zastupitelstva si tento harmonogram nikdo nepřisvojil, tudíž jej není třeba                         schvalovat a přijímat usnesení a dále vyzval Ing.Janušku k dalšímu jednání,                         které proběhne následující den a při kterém budou jednotlivé body                         v navrženém harmonogramu projednány.

   Dále v diskusi  přednesli své příspěvky pan Mašek a pan  Štulc – vyjádřili své názory na    projekt rekonstrukce kulturního domu v Kyjích a následně předali starostovi městské části    Praha 14 Ing.Miroslavu Froňkovi petici občanů proti   způsobu provedení rekonstrukce    kulturního domu Kyje, Šimanovská 47. Zástupce starosty pan Bohumil Sobotka vybídl    zástupce petičního výboru k dalšímu společnému jednání a zároveň přislíbil, že na petici    bude zodpovězeno v zákonné lhůtě.


 
   K této projednávané problematice se posléze připojila členka klubu zastupitelů Strany    zelených Ing.Ilona Picková, která předala starostovi Ing.Froňkovi výzvu občanů, kteří    požadují úpravu variabilního sálu v objektu Šimanovská 47 dle usnesení č. 66/ZMČ/2007    tak, aby byl využitelný pro výuku TV pro žáky ZŠ Šimanovská.

   Následně člen zastupitelstva pan Jiří Šebek požádal o písemné stanovisko ředitelky ZŠ    Šimanovská.

   Poté v diskusi vystoupil Ing.Hollan, zástupce I. OS Hloubětín, který se vyjádřil     k rozpracování studie revitalizace Hloubětína  a zároveň požádal, aby v Listech Prahy 14     byl uveřejněn Otevřený dopis tohoto sdružení a odpověď na tento dopis. Starosta     Ing.Froněk vysvětlil  spolu s Ing.Lebedovou (KS-ÚR), že v současné době nejsou ještě      známa všechna stanoviska a vyjádření ke studii od hl.m.Prahy. 

Interpelace 

Ing.Jiří Feřtek – předal k písemnému zpracování tyto interpelace: 

 1) Úpravy v objektu zámku a zámecké parku v Hostavicích 
 2) Rekonstrukce Lánské ulice
 3) Rekonstrukce  a rozšíření objektu Broumarská 25 s výstavbou  podporovaných bytů 
 4) Budou na Kbelském letišti stát haly na opravu ruských vrtulníků?
 5) Rekonstrukce kulturního domu Kyje – Šimanovská 47 – stav přípravy projektu
      K předloženému návrhu usnesení výše uvedené interpelace č. 5 se poté vyjádřila paní Eva       Dokonalová (předsedkyně FV) spolu s Dr.Ing.Horkým, MBA a zároveň starosta       Ing.Miroslav Froněk, který vyzval Ing.Feřteka k účasti k projednání ve Finančním       výboru.

Ing.Picková – požádala o doplnění vzneseného dotazu v rámci  zasedání předchozího                            zastupitelstva – kontrola psů na městské části Praha 14 – odpověď bude                           doplněna písemně. Dále Ing.Picková požádala o písemné vyjádření investora                           ohledně změn technologie úprav Kyjského rybníka a upozornila na porost                           vysoké trávy na křižovatce  ulic Broumarská x Vajgarská – bude řešeno                           v rámci kompetencí OŽP. 

Dále vznesla dotaz ohledně nákupu notebooků pro členy zastupitelstva.Starosta Ing.Miroslav Froněk vyzval členy zastupitelstva, aby se přihlásili ti, co o notebook mají zájem.Přihlásilo se 5 členů zastupitelstva. 
Na závěr svých  příspěvků  se  Ing.Picková  dotázala na možnost, zda ředitel ZŠ může finančně podpořit studium svých učitelů – např. výchovné poradenství atd.  – bude zodpovězeno písemně. 

Jiří Šebek - vyjádřil svůj názor k umístění zastávky náhradní autobus. dopravy v Hostavicích                      a upozornil na nadbytečnost světelné  signalizace  tamtéž.Problematika bude                      řešena OVD. 
                  -  vyslovil podnět k obnově vozového parku pro rozvoz obědů v rámci                      poskytovaných služeb ČČK  

František Křížek – upozornil na stav rybníka Aloisov a Kyjského rybníka.Starosta                                        Ing.Miroslav Froněk přislíbil, že  o součinnost při řešení bude                                        požádán MHMP.




Dále v diskusi  vystoupila paní Kopečková se svým příspěvkem ohledně životního prostředí a pan Jandák, který upozornil na vylepování plakátů na městské části.Tajemník ÚMČ Praha 14 Ing.Luděk Lisý poté vysvětlil obtížnost problematiky vymáhání za zakázané výlepy a upozornil na vyhlášku hl.m.Prahy. Pan Jandák vznesl dotaz k objektu na konci metra stanice Černý Most. Ing.Joudová (OVD) upřesnila majitele objektu a jeho záměr s tímto objektem. 

27. Závěr
 

Ověřovatelé: 

   Jitka Krátká                       ………………………………

   Antonín Vacek                     …………………………….

	
































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






















