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ZÁPIS

z 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 25. 9. 2012 
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:   30  - dle prezenční listiny

Omluveni:    Mgr. Dr. Petr Štulc
                   
Neomluveni: 

Ověřovatelé:   Josef  Kutmon,  Jan Rambousek

Zapisovatelka: Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 15. 00 hod 9. 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 8. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen a je k nahlédnutí u pracovní skupiny Kanceláře starosty. 
Poté starosta  Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

Navrženi byli:    Josef  Kutmon, Jan Rambousek 

Hlasování :

pro:             29            
proti:            0 
zdržel se:     0
nepřítomni:  2

Ověřovatelé zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.
Starosta Bc. Vondra následně přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva doplněný o materiály na stůl. Tyto materiály navrhl zařadit jako body 7A a 12A.   

Návrh  programu:

1.      Zahájení a volba  návrhového a volebního výboru 

2.		Návrh k plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

 3.		Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2012

 4.		Návrh k ověřeným problémům z Fóra Zdravé městské části Praha 14 

 5.		Návrh k ověřeným problémům z Dětského fóra Zdravé městské části Praha 14

 6.		Návrh ke zprávě o průběžném plnění Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období  2011 - 2014 (září 2012)
 
 7.		Návrh na poskytnutí grantů z programů „Příspěvek na zajištění služby 2012“ 

7A.   Návrh k poskytnutí grantů z programu „Grant městské části Praha 14 pro rok 2012 (tzv.           program V.)  (na stůl)

 8.		Plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2012

 9.		Návrh - 1. úprava finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2012

10.		Návrh - III. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2012

11.		Návrh k odepsání nedokončených investičních akcí z účtu 042 11 - ORJ 7, 042 20 -  ORJ 7 a 042 11 ORJ 4

12.		Návrh na postoupení pohledávky ve výši 422.001 Kč váznoucí na bytě v č. p. 748 ulice Bobkova, Praha 9, na postoupení  pohledávky ve výši 760.753 Kč  váznoucí na bytě             v č. p. 769 ulice Rochovská, Praha 9 a na postoupení pohledávky ve výši 224.425 Kč váznoucí na bytě v č.p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9

12A. Návrh - Výsledky „Studie zklidnění dopravy v oblasti kostela Sv. Bartoloměje“ 
         (na stůl)

13.  Návrhy, připomínky, interpelace

 14. Závěr
	 
Členka zastupitelstva  Mgr. Jitka Žáková dále navrhla, aby byla projednána dopravní problematika. Na tento návrh reagoval starosta Bc. Vondra, který navrhl, aby se dopravní problematika projednala v rámci bodu interpelace, s čímž členové zastupitelstva souhlasili. 

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

Hlasování: 
pro:                30  
proti:                0 
zdržel se:          0
nepřítomen:      1      

Tento návrh byl přijat. 
Návrh programu 9. 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:   Mgr. Linda Kroupová, MUDr. Lubomír Kulíšek, Viktor Šíma

Hlasování:  
pro:                  30
proti:                 0 
zdržel se:           0
nepřítomen:      1      

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 byla zvolena Mgr. Linda Kroupová.  

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

2. Návrh k plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi  členka zastupitelstva Mgr. Žáková vznesla podnět, aby byla provedena změna stanoviště na tříděný odpad v oblasti křižovatky Vaňkova x Šestajovická, vzhledem k tomu, že kontejnery zasahují do křižovatky.  Dále v diskusi vystoupila členka zastupitelstva paní Tománková, která upozornila na to, že v materiálech chybí bod zpracování Koncepce kultury. Na tento podnět reagoval starosta Bc. Vondra, který upozornil, že oblastí kultury se zabývá materiál č. 6 - Program rozvoje. Dále paní Tománková vznesla dotaz k bodu č. 33 v předloženém materiálu - proč zastupitelstvu nebyly předloženy materiály, které se týkají výběru privatizovaných objektů a koncepcí bytové politiky. Starosta Bc. Vondra spolu se zástupkyní starosty 
Ing. Mgr. Svobodovou následně odkázali na uvedený termín  (prosincové zasedání) a dále informovali členy zastupitelstva o tom, že dosud nebylo rozhodnuto o návrhu k privatizaci žádného objektu městské části Praha 14.
Starosta  Bc. Vondra poté přislíbil tento materiál předat členům zastupitelstva cca 4 týdny před prosincovým zasedáním. V diskusi následně vystoupili zástupci OS Bydlení na Lehovci (p. Stehlík, pí Veselá, pí Štěpánková), kteří poukázali na výsledky pracovního týmu určeného k výběru objektů. Místostarosta Ing. Vodák na závěr informoval členy zastupitelstva i veřejnost o tom, že podklady k privatizaci jsou připravovány, probíhá návrh na výběr kritérií. Členka zastupitelstva paní Tománková poté navrhla, aby vzhledem ke znění bodu č. 33 bylo revokováno již dříve přijaté usnesení. Člen zastupitelstva Mgr. Tománek dále upozornil, že zastupitelstvo nebylo seznámeno s výsledky pracovního týmu a proto také navrhl, aby byla předložena revokace usnesení č. 33.  Návrhový a volební výbor následně zpracoval návrh Mgr. Tománka  a paní Tománkové a starosta Bc. Vondra dal poté hlasovat o tomto předloženém návrhu:  

Hlasování:  
pro:                  5
proti:                 14 
zdržel se:           11
nepřítomen:      1      

Tento návrh k revokaci usnesení č. 33 nebyl přijat.

Následně návrhový a volební výbor předložil návrh paní Tománkové - zařadit do programu jako bod 12b projednání privatizace bytového fondu.

Hlasování:  
pro:                  7
proti:                 14 
zdržel se:           9
nepřítomen:      1      

Také tento návrh nebyl přijat, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o původním předloženém návrhu usnesení.

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

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 34/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 

 3.	Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2012
Materiál uvedl starosta městské části  Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi členka zastupitelstva paní Tománková požádala, aby byly  zastupitelům předkládány petice přijaté na ÚMČ Praha 14. Starosta Bc. Vondra toto přislíbil a protože v diskusi nikdo jiný nevystoupil, dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:
pro:                  30
proti:                0 
zdržel se:          0
nepřítomen:     1      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 35/ZMČ/2012

b e r e  n a  v ě d o m í
 
            zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2012

 4. 	Návrh k ověřeným problémům z Fóra Zdravé 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 ohledně předložení koncepce bytové politiky, převodu bytového fondu a k celkovému řešení  problémů bytové politiky. 
Na tento dotaz reagoval starosta Bc. Vondra spolu se  zástupcem starosty Ing. Vodákem, kteří členy zastupitelstva informovali o tom, jak probíhá postup v rámci řešení koncepce bytové politiky, spolupráce se SMP -14, a.s. a  dále o tom, že analýza bytového fondu bude předložena také FV ZMČ Praha 14 k posouzení  a další informace - dostatečně poskytnutý prostor pro projednání všech zúčastněných stran ( projednání veřejností atd.). Po ukončení této diskuse dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 

Hlasování:
pro:                  27
proti:                0 
zdržel se:         3
nepřítomen:     1      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 36/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

1.	formulované problémy vzešlé z Fóra Zdravé městské části Praha 14 dne 9. 5. 2012         a ověřené anketou, viz příloha č. 1, tabulka č. 5

2.	stanovení garantů za jednotlivé problémy dle přílohy č. 3

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

zapracovat opatření a aktivity k řešení problémů definovaných na Fóru Zdravé městské části Praha 14  dne 9. 5. 2012 a ověřených anketou do aktualizace Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 14 pro roky 2012-2013 a předložit návrh aktualizace KPZMČ na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14                      T: 18. 12. 2012

 5. 	Návrh k ověřeným problémům z Dětského fóra Zdravé městské části Praha 14
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi vystoupil Mgr. Tománek, který vznesl dotaz týkající se provozu CVVI ( ukončení provozu). Na tento dotaz vzápětí reagoval starosta Bc Vondra, který informoval členy zastupitelstva o nerentabilním provozu CVVI a návrhu na výběrové řízení na nové obsazení těchto prostor, které končí v těchto dnech a zároveň přislíbil dodat Mgr. Tománkovi podklady nerentabilnosti CVVI. 
Dále již v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:
pro:                  25
proti:                0 
zdržel se:         5
nepřítomen:     1      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 37/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

1.	formulované problémy vzešlé z Dětského fóra Zdravé městské části Praha 14 dne        11. 5. 2012 a ověřené anketou, viz příloha č. 1, tabulka č. 2

2.	stanovení garantů za jednotlivé problémy dle přílohy č. 3

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

zapracovat opatření a aktivity k řešení problémů definovaných na Dětském fóru Zdravé městské části Praha 14  dne 11. 5. 2012 a ověřených anketou do aktualizace Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 14 pro roky 2012-2013 a předložit návrh aktualizace KPZMČ na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14    T: 18. 12. 2012




Návrh ke zprávě o průběžném plnění Programu rozvoje městské části Praha 14 pro
      období  2011 - 2014 (září 2012)
Materiál uvedl starosta městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra. V diskusi vystoupil člen zastupitelstva pan Kutmon, který upozornil na to, že skutečnost ohledně bytové politiky neodpovídá, chybí zpracování bytové koncepce a aktivita koaličních stran a proto se rozhodl pro tento materiál nehlasovat. K tomuto názoru se dále přidala i členka zastupitelstva paní Tománková. Vzhledem k tomu, že v diskusi k tomuto bodu již nikdo nevystoupil, dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.   

Hlasování:
pro:                  20
proti:                0 
zdržel se:         10
nepřítomen:     1      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 38/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

	zprávu o průběžném plnění Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období            2011 - 2014 (září 2012)                            

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

	předložit zprávu o průběžném plnění Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období  2011 - 2014 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14      T: 30. 9. 2013

 7.	Návrh na poskytnutí grantů z programů „Příspěvek na zajištění služby 2012“ 
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.
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
nepřítomen:     1      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 39/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. 10. 2012
7A.   Návrh k poskytnutí grantů z programu „Grant městské části Praha 14 pro rok           2012 (tzv.  program V.)  (na stůl)
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha  14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.
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
nepřítomen:     1      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 40/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

doporučení grantové komise pro hodnocení projektů v  oblasti sociálních a návazných služeb k poskytnutí grantů z programu „Grant městské části v sociální oblasti pro rok 2012“ (příloha č. 1 – pouze v tiskové podobě)
                            
II.	s c h v a l u j e

poskytnutí grantů dle přílohy č. 2

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

zajistit uzavření smluv se žadateli uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení                     
T: 31. 10. 2012

Plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské
      části Praha 14 za 1. pololetí roku 2012
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.
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
nepřítomen:     1      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 41/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

	1.	plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2012
        
		příjmy                                                                                      132.677,77 	tis. 	Kč
        		výdaje                                                                                      126.583,62 	tis. 	Kč
        		z toho:
        		kapitálové                                                                                  30.525,93 	tis. 	Kč
        		běžné                                                                                         96.057,69 	tis. 	Kč
        		financování                                                                              -  6.094,15 	tis. 	Kč

	2.	plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2012 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 21.753 tis. Kč     

 9.	Návrh - 1. úprava finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2012
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14 Ing. Mgr. Lucie Svobodová.
V diskusi opět  nikdo ze členů zastupitelstva nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:
pro:                  27
proti:                0 
zdržel se:         3
nepřítomen:     1      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 42/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e
	
	1. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2012  dle přílohy č. 1

10.	Návrh - III. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2012
Materiál uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 14  Ing. Mgr. Lucie Svobodová.
V diskusi  taktéž nikdo ze členů zastupitelstva nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:
pro:                  26
proti:                0 
zdržel se:         4
nepřítomen:     1      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 43/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

	6., 7., 8., 9., 10., 11.  rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012

11.	Návrh k odepsání nedokončených investičních akcí z účtu 042 11 - ORJ 7, 042 20 -
      ORJ 7 a 042 11 ORJ 4
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. 
V diskusi  nikdo ze členů zastupitelstva nevystoupil, proto dal starosta Bc. Radek Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

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

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 44/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e

odepsání nedokončených investičních akcí napořizovaných v letech 1994 – 2006 v celkové částce 1.402.264,20 Kč z účtu 042 11 – ORJ 7, 042 20 – ORJ 7 a 042 11 – ORJ 4  (příloha č. 1 – pouze v tiskové podobě)
                            
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

zajistit prostřednictvím OSMI a OE odepsání nedokončených investičních akcí napořizovaných v letech 1994 – 2006 v celkové částce 1.402.264,20 Kč z účtu 042 11 – ORJ 7, 042 20 – ORJ 7 a 042 11 – ORJ 4                                                   T: 31. 12. 2012

12. Návrh na postoupení pohledávky ve výši 422.001 Kč váznoucí na bytě v č. p. 748
ulice Bobkova, Praha 9, na postoupení  pohledávky ve výši 760.753 Kč  váznoucí na bytě v č. p. 769 ulice Rochovská, Praha 9 a na postoupení pohledávky ve výši 224.425 Kč váznoucí na bytě v č.p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Ing. Břetislav Vodák. V diskusi poté vystoupil Mgr. Tománek, který vznesl dotaz ohledně výše dluhů a dále požádal, aby důvodové zprávy u těchto materiálů byly detailněji rozpracované. Na výše vznesený dotaz následně reagovala ředitelka SMP- 14, a. s. Ing. Bažilová, která vysvětlila vznik výše uvedených pohledávek. Dále v diskusi vystoupila členka zastupitelstva paní Tománková, která poukázala na to, že výše postoupených pohledávek jsou častým jevem. Na tuto připomínku poté reagoval zástupce starosty Ing. Vodák spolu se starostou Bc. Vondrou a předsedou Dozorčí rady SMP - 14, a. s. panem Maškem, kteří poukázali na schválenou metodiku postupu při vymáhání pohledávek, na možnost změny této metodiky, hledání dalších možností (forma kauce, ručitel, doložka a jiné), připomněli také znění smluv na dobu neurčitou atd.  Na závěr této diskuse se zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová dále pokusila vysvětlit celý proces v návaznosti na dané zákony a schválenou metodiku. Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení:  

Hlasování:
pro:                  26
proti:                0 
zdržel se:         4
nepřítomen:     1      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 45/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

12A. Návrh - Výsledky „Studie zklidnění dopravy v oblasti kostela Sv. Bartoloměje“ 
         (na stůl)
Materiál uvedl zástupce starosty městské části Praha 14 Mgr. Aleš Kuda.  V diskusi poté vystoupil člen zastupitelstva pan Šebek, který navrhl materiál odložit vzhledem k jeho závažnosti. Na tento návrh následně reagoval starosta Bc. Vondra, který upozornil, že tento materiál byl již jednou předložen na červnovém zasedání zastupitelstva a nyní je předkládán proto, že je doplněn i o stanovisko dopravní komise. Na dotaz MUDr. Pavlíčkové týkající se neuvedeného termínu v návrhu usnesení, se členové zastupitelstva spolu s předkladatelem materiálu Mgr. Kudou shodli na návrhu termínu - březen 2013. Poté již v diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení s doplněným termínem:

Hlasování:
pro:                  29
proti:                0 
zdržel se:         1
nepřítomen:     1      

Tento návrh byl přijat   

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 46/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

výsledky „Studie zklidnění dopravy v oblasti kostela Sv. Bartoloměje“, zpracované Centrem dopravního výzkumu Brno     
                            
II.	u k l á d á
Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh konkrétních opatření vycházejících ze  „Studie zklidnění dopravy v oblasti kostela Sv. Bartoloměje“                    
T: březen 2013
13.  Návrhy, připomínky, interpelace

Mgr. Tománek  - písemně předal žádost  předání kompletní dokumentace k výběrovému                                  řízení na rekonstrukci střešního pláště v objektu nám. Plk. Vlčka a                                   opětovný dotaz ohledně úklidu okolo popelnic (časový harmonogram                                   vývozu odpadků). 

MUDr. Kopecká - ve svém příspěvku poukázala na špatné životní prostředí v oblasti                                    Lehovce, na zrušení místní prodejny, obtíže v dopravě, chybějící                                    informace v časopisu „Čtrnáctka“, chybějící propagace organizací Skaut                                     a Sokol a dalších aktivit pro děti. Na tyto připomínky následně                                     reagovali jak starosta Bc. Vondra tak i vedoucí OVD Ing. Joudová,                                     kteří se k jednotlivým uvedeným problémům vyjádřili.   
	 



Ing. Rašek (OS Starý Hloubětín) -  poukázal na špatný stav vozovek v oblasti Hloubětína,                                                               neudržování zeleně, sportovišť a další. Dále navrhl,                                                               aby zastupitelstvo přijalo usnesení, ve kterém budou                                                                tyto připomínky akceptovány a bude tak i provedena                                                                kontrola tzv. programového prohlášení. Starosta Bc.                                                                Vondra poté následně vyzval Ing. Raška, aby přednesl                                                                 zcela konkrétní body a požadavky za OS Starý                                                                 Hloubětín.  

p. Šembera - vznesl své připomínky k prodejně na Lehovci a parku na Lehovci. Na tyto                          připomínky reagoval starosta Bc. Vondra a vedoucí OVD Ing. Joudová.

Poté vystoupil MVDr. Pangrác, který podal  návrhovému a volebnímu výboru návrh usnesení tak jak bylo prezentováno Ing. Raškem. O tomto návrhu dal starosta Bc. Vondra poté hlasovat:  

Hlasování:
pro:                  12
proti:                7 
zdržel se:         8
nepřítomen:     4      

Tento návrh usnesení nebyl přijat   

Dále v diskusi vystoupili: p.Stehlík, pí Štěpánková, pí Veselá a další občané městské části Praha 14, kteří se ve svých příspěvcích   zabývali problematikou privatizace na městské části Praha 14. Na jejich připomínky a případné náměty poté reagovali jak členové zastupitelstva, tak i starosta Bc. Vondra spolu se zástupcem starosty Ing. Vodákem. 

pí Hendrychová - požádala,aby byly odstraněny 4 ks laviček v oblasti nám. Plk. Vlčka,                                  v jejich okolí bývá dennodenní nepořádek. Zástupce starosty Mgr. Kuda                                  prověří danou situaci i ve spolupráci s MP.    

p. Kutmon, Ing. Chládek - ve svých příspěvcích se zabývali bezpečností na území městské                                                části Praha 14 a fungováním MP

MVDr. Pangrác - vznesl dotaz ohledně KC Hloubětín. Na tento dotaz reagoval starosta Bc.                                Vondra, který členy zastupitelstva informoval o tom, že návrhy a diskuse o                                obsahu objektu KC Hloubětín se budou projednávat v listopadu 2012. 


Dále bylo projednáno znění petice ohledně chování manželů Šarkoziových přednesená panem Bolhou. K této problematice se následně vyjádřili starosta Bc. Vondra a vedoucí OSVZ Mgr. Beňák, kteří informovali členy zastupitelstva o práci s touto rodinou a o návrzích na řešení vzniklé situace. 

Na závěr konání zastupitelstva byl dále projednáván podnět pana Kutmona, týkající se vedení vnitřního pražského okruhu. V  diskusi k tomuto bodu se po projednání dostupných informací a vznesených připomínkách členové zastupitelstva dohodli, že touto problematikou se budou zabývat po zjištění dalších skutečností. 



14. Závěr
 
Ověřovatelé: 

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

Jan Rambousek                                  ……………………………….






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


















































































































