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ZÁPIS

z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 18. 12. 2012 
od 15.00 hodin v „Galerii 14“  nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9
_________________________________________________________________________

Přítomni:    30 - dle prezenční listiny

Omluveni:   MUDr. Kateřina Pavlíčková  
                   
V průběhu zasedání zastupitelstva odešli : Mgr. Žáková, pí  Petzoldová, Mgr. Dr. Štulc, 
Mgr. Tománek, pí  Grigarová, pan Zajac

Neomluveni: 

Ověřovatelé:   MUDr. Jan Kaufman, Viktor Šíma

Zapisovatelka: Kateřina Hladíková

1. Z a h á j e n í

Starosta Bc. Radek Vondra zahájil v 15. 00 hod 10. 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 9. 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:   MUDr. Jan Kaufman, Viktor Šíma  

Hlasování :

pro:               28          
proti:             0 
zdržel se:      0
nepřítomni:   3

Ověřovatelé zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 byli schváleni.

Poté starosta Bc. Radek Vondra členy zastupitelstva informoval o tom, že člen zastupitelstva Mgr. Vladimír Tománek a členka zastupitelstva paní Soňa Tománková byli přijati za členy politického hnutí „ANO 2011“.

Starosta Bc. Vondra následně přednesl návrh programu zasedání zastupitelstva.  



Návrh  programu:

1.  Zahájení a volba  návrhového a volebního výboru 

2. Návrh k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2013

3. Návrh k žádosti o finanční příspěvek sportovního klubu SPECTRUM Praha 

4. Návrh k odměnám pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří osvědčují právní     úkony vyplývající z ustanovení § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze za rok 2012

5. Informace o implementaci Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti a o činnosti     Strategického týmu pro řízení a rozvoj v roce 2012

6. Návrh k aktualizaci Komunitního plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2012 - 2013

7. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 91 a část pozemku parc.č. 89/1, k.ú.     Kyje o celkové výměře 30 m2

8. Návrh k převzetí pozemků parc.č. 2889/4, 2889/5 a 2889/58, k.ú. Kyje o celkové výměře      1ﾠ464 m1 464 m 2 , včetně komunikací a zeleně, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14  a      částky ve výši 45 000  Kč na tříletou údržbu  

9. Návrh k odnětí pozemku parc.č. 2458, k.ú. Hloubětín ze svěřené správy nemovitostí MČ      Praha 14

10. Návrh k podání žádosti o svěření pozemku parc.č. 232/7 a části pozemku parc.č. 221/892       v k.ú. Černý Most,  z vlastnictví hl.m.Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14

11. Návrh k realizaci projektu „Park Pilská“ 

12. Návrh k odepsání evidovaných energetických auditů z účtu 019

13. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti        městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2012

14.  Návrh 2. úpravy finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2012

15.  Návrh - IV. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2012

16. Návrh Rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok        2013

17. Návrh k pověření Rady městské části Praha 14 k vyhlášení grantových řízení městské        části Praha 14 na rok 2013

18.  Návrh k dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 -        Hloubětín, Štolmířská 602

19.  Návrh ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace KVIZ Praha 14

20.  Návrh k Zásadám bytové politiky -  koncepce přidělování, správy a odprodeje bytů         městské části Praha 14

21. Návrh na zařazení  bytových domů do první etapy výběru pro odprodej bytových        jednotek v roce 2013 v souladu se Zásadami bytové politiky městské části Praha 14

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

23.  Návrh k průběžnému hodnocení realizace Akčního plánu rozvoje dětských hřišť pro roky        2012 - 2013

24.  Návrhy, připomínky, interpelace

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

Hlasování: 
pro:                  28
proti:                0 
zdržel se:          0
nepřítomen:     3       

Tento návrh byl přijat. 

Návrh programu 10. 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:   Ing. Jaroslav Chládek, Mgr. Linda Kroupová, Tomáš Velík, MBA 

Hlasování:  
pro:                  28
proti:                 0 
zdržel se:           0
nepřítomen:       3   

Tento návrh byl přijat. 

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 / předsedkyni. 

Předsedou  návrhového a volebního výboru byla zvolena Mgr. Linda Kroupová. 

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

2. Návrh k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2013
Materiál uvedla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi nikdo nevystoupil, proto 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. 47/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e

1.	podání žádosti o dotaci ve výši 400.000 Kč do programu Podpora terénní práce pro rok 2013 vyhlášeného Úřadem vlády ČR

2.	závazek finanční spoluúčasti z rozpočtu městské části Praha 14 ve výši 285.491 Kč
                            
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

zajistit zaslání usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 Úřadu vlády ČR                     
T: 30. 12. 2012

3. Návrh k žádosti o finanční příspěvek sportovního klubu SPECTRUM Praha 
Materiál uvedla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra 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. 48/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e

1.	poskytnutí  finančního  příspěvku ve  výši 200.000 Kč sportovnímu klubu Spectrum Praha na krytí neinvestičních nákladů souvisejících se stavebními úpravami softballového hřiště na pozemku parc. č. 89, k. ú. Černý Most   

2.	návrh smlouvy dle přílohy č. 3
                            
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření darovací smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení                  T: 28. 12. 2012

4. Návrh k odměnám pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří osvědčují     právní  úkony vyplývající z ustanovení § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze za rok     2012
Materiál uvedl starosta Bc. Radek Vondra. V diskusi taktéž nikdo k tomuto materiálu nevystoupil, proto dal starosta Bc. 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. 49/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e

poskytnutí  odměny členům Zastupitelstva  městské  části Praha 14, kteří jsou pověřeni podepisováním  doložky  podle ustanovení § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze                za rok 2012 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě
                            
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

zajistit vyplacení odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14, uvedených v příloze č. 1, stanovenou odměnu                                                              T: 31. 12. 2012

5. Informace o implementaci Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti a o       činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj v roce 2012
Materiál uvedl starosta Bc. Radek Vondra. V diskusi taktéž nikdo k tomuto materiálu 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. 50/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

předložené informace o implementaci Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti
	a  činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj na Praze 14 v roce 2012
                            
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

1.	zajistit užívání Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti                     
T: 31. 12. 2013

	2.	předložit zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj za rok 2013

T: 31. 12. 2013

6. Návrh k aktualizaci Komunitního plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2012 - 2013
Materiál uvedl starosta Bc. Radek Vondra. V diskusi vystoupila členka zastupitelstva paní Krátká, která vznesla dotaz vztahující se k revitalizaci centrální a jižní části Hloubětína a vytvoření KC Hloubětín. Na tento dotaz reagoval starosta Bc. Vondra, který vysvětlil zadání nové studie, finanční prostředky s tím spojené, možné vrácení pozemku zamýšleného k postavení KC Hloubětín v rámci restitucí  a další. Odpověď dále doplnily Ing. Lebedová (KS OÚR)  a zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová - obdržení grantu, vytvoření strategického plánu. Dále  v diskusi vystoupil člen zastupitelstva Mgr. Tománek s dotazem k bodu č. 9 - transformace webové prezentace MČ Praha 14. Dotaz následně zodpověděl starosta Bc. Vondra -  žádost o finanční příspěvek byla podána  již v loňském roce, jedná se o rozšíření informačního systému pro občany, zařazení databáze neziskových organizací, systém info panelů a systém pro objednávání občanů u jednotlivých agend úřadu městské části Praha 14. Členka zastupitelstva paní Tománková následně vznesla dotaz ohledně rozšíření pobočky České pošty na Černém Mostě. Tento dotaz poté zodpověděl starosta Bc. Vondra - vybudování nové pobočky v CČM zajistí přesun některých agend - rozšíření prostoru pro  služby  občanům. 

Hlasování:  
pro:                  22
proti:                 0 
zdržel se:           8
nepřítomen:       1   

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 51/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e

aktualizaci Komunitního plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2012 - 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
                            
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

zajistit vyhodnocení a aktualizaci Komunitního plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2013 - 2014                     						        T: 31. 12. 2013

7. Návrh k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 91 a část pozemku parc.č. 89/1,     k.ú. Kyje o celkové výměře 30 m2
Materiál uvedl zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák. V diskusi vznesl dotaz ohledně stanovené ceny člen zastupitelstva Mgr. Tománek. Předkladatel materiálu Ing. Vodák poté upřesnil stanovení ceny dle znaleckého posudku.  

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

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 52/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 91 o výměře 25 m2  a části pozemku parc. č. 89/1 oddělené jako pozemek 89/4 o výměře 5 m2 manželům Ing. Zuzaně Ježkové a RNDr. Petru Ježkovi, oba bytem Bělomlýnská 394/8, Praha 9, za cenu           3 750 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 112 500 Kč
                            
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 89/4 a parc. č. 91 v k. ú. Kyje                     
T: 31. 1. 2013

8. Návrh k převzetí pozemků parc.č. 2889/4, 2889/5 a 2889/58, k.ú. Kyje o celkové     výměře 1ﾠ464 m1 464 m 2 , včetně komunikací a zeleně, do svěřené správy nemovitostí MČ     Praha 14  a  částky ve výši 45 000  Kč na tříletou údržbu  
Materiál uvedl zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro:                  24
proti:                 0 
zdržel se:           6
nepřítomen:       1    

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 53/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e

převzetí pozemků parc. č. 2889/4, parc. č. 2889/5 a parc. č. 2889/58, k. ú. Kyje, o celkové výměře 1ﾠ464ﾠm21 464 m2, včetně komunikací a zeleně, do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 od společnosti Eshel Prague, a. s., se sídlem U Mlýna 22,     Praha 4, za  podmínky provedení výměny obrubníků v rozsahu 31 bm, přeložení zámkové dlažby v rozsahu 46 m2, opravy asfaltových povrchů v rozsahu 6 m2                a posekání travnatých ploch
                            
II.	s o u h l a s í

	s převzetím částky 45 000 Kč na tříletou údržbu darovaných nemovitostí

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

zajistit uzavření darovací smlouvy na pozemky v k. ú. Kyje parc. č. 2889/4, parc. č. 2889/5 a parc. č. 2889/58, včetně komunikací a zeleně, do 15 dnů po provedení a předání prací uvedených v odstavci I. tohoto usnesení                              T: 31. 3. 2013

9. Návrh k odnětí pozemku parc.č. 2458, k.ú. Hloubětín ze svěřené správy nemovitostí     MČ  Praha 14
Materiál uvedl zástupce starosty 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
nepřítomen:       1     

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 54/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e

odnětí pozemku parc. č. 2458, k. ú. Hloubětín, ostatní plocha o výměře 204 m2, ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14
 
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

zajistit odeslání souhlasu městské části Praha 14 s odejmutím pozemku parc. č. 2458,        k. ú. Hloubětín ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 odboru evidence, správy a využití majetku MHMP                                                                  T: 15. 1. 2013

10. Návrh k podání žádosti o svěření pozemku parc.č. 232/7 a části pozemku parc.č.       221/892  v k.ú. Černý Most,  z vlastnictví hl.m.Prahy do svěřené správy nemovitostí       MČ Praha 14
Materiál uvedl zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák. V diskusi k tomuto materiálu členka zastupitelstva paní Tománková vznesla podnět k podání grantů ohledně možného rozšíření skateparku.  Na tento podnět vzápětí reagoval místostarosta Ing. Vodák, který vysvětlil změnu dotační politiky MHMP  určenou pro sportovní část. 

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

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 55/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e

podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 232/7 a části pozemku parc. č. 221/892             v k. ú. Černý Most, která je vymezena funkční plochou vedenou v ÚPnSÚ hl. m. Prahy jako území SP - sloužící sportu o výměře cca 2200 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14
                            
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

zajistit podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 232/7 a části pozemku parc.                        č. 221/892 v k. ú. Černý Most prostřednictvím odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy                                                                   T: 15. 1. 2013

11. Návrh k realizaci projektu „Park Pilská“ 
Materiál uvedl starosta Bc. Vondra. V následné diskusi zazněli připomínky členů zastupitelstva pana Zajace, Mgr. Tománka a  Ing. Mixy týkající se financování tohoto projektu. Zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová spolu se starostou Bc. Vondrou poté vysvětlili záměr koncipovaného projektu, finanční spoluúčast městské části Praha 14, vztahy nájemce k navrhovanému  vybudování komunitního centra v tomto parku a další dotazy  s tím spojené. Na závěr diskuse předseda FV ZMČ Praha 14 Mgr. Dr. Štulc doporučil tento projekt schválit. Poté dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro:                  21
proti:                 1 
zdržel se:           8
nepřítomen:       1    

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 56/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í

podání projektové žádosti „Park Pilská“ s   celkovým rozpočtem 31 088 485,52 Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost

II.	s c h v a l u j e
                            
	1.	poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu městské části        Praha 14, tj. 1 516 961,09 Kč

	2.	financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 10 862 337,71 Kč

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

zajistit doložení usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 do podané projektové žádosti „Park Pilská“ v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost                              T: 31. 12. 2012

12. Návrh k odepsání evidovaných energetických auditů z účtu 019
Materiál uvedl zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra 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. 57/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e

odepsání  evidovaných  energetických  auditů  z  účtu 019 zpracovaných v  letech                   2003 – 2004 v celkové částce 1.545.098,45 Kč (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 evidovaných  energetických  auditů              z  účtu 019 zpracovaných v  letech  2003 – 2004 v celkové částce 1.545.098,45 Kč
                     								        T: 31. 12. 2012

13. Návrh plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti        městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2012
Materiál uvedla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 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. 58/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. - 3. čtvrtletí roku 2012
        
		příjmy                                                                                      232.305,01 	tis. 	Kč
        		výdaje                                                                                      198.329,87 	tis. 	Kč
        		z toho:
        		kapitálové                                                                                  49.394,23 	tis. 	Kč
        		běžné                                                                                        148.935,64 	tis. 	Kč
        		financování                                                                             -  33.975,14 	tis. 	Kč

	2.	plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2012 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 39.928 tis. Kč     

14.  Návrh 2. úpravy finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2012
Materiál uvedla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi poté vystoupil člen zastupitelstva Mgr. Tománek, který vznesl dotaz týkající se malých oprav a zvýšení poskytované inzerce. Na tyto dotazy reagovala zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová, která  vysvětlila dotaz týkající se malých oprav a ohledně inzerce přislíbila písemnou odpověď. 

Hlasování:  
pro:                  22
proti:                 0 
zdržel se:           8
nepřítomen:       1    

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 59/ZMČ/2012



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

15.  Návrh - IV. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2012
Materiál uvedla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi vystoupil předseda FV ZMČ Praha 14 Mgr. Dr. Štulc, který poukázal na zlepšení ve všech výdajových částech městské části Praha 14. V diskusi již dále nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

Hlasování:  
pro:                  22
proti:                 0 
zdržel se:           8
nepřítomen:       1    

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 60/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

	12., 13., 14., 15.  rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012

16. Návrh Rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na        rok 2013
Materiál uvedla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Hlasování:  
pro:                  22
proti:                 0 
zdržel se:           8
nepřítomen:       1    

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 61/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e

	1.	návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části    Praha 14 na rok 2013 dle přílohy č. 1

	2.	návrh rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí roku 2013 dle přílohy č. 2

	3.	poskytnutí přechodné finanční výpomoci občanskému sdružení ČČK ve výši 900.000 Kč a občanskému sdružení Jahoda ve výši 300.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude v obou případech městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2013
                            
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

1.	zabezpečit realizaci tohoto usnesení
                     
2.	předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh rozpočtu po schválení státního rozpočtu

17. Návrh k pověření Rady městské části Praha 14 k vyhlášení grantových řízení         městské  části Praha 14 na rok 2013
Materiál uvedla zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová spolu se starostou Bc. Radkem Vondrou.  V diskusi k materiálu  vznesl dotaz týkající se  finančních prostředků  z výherních automatů Mgr. Tománek. Na tento dotaz reagovala zástupkyně starosty Ing. Mgr. Svobodová spolu s JUDr. Bašnou (OE), které vysvětlily, kdy budou finanční prostředky z výnosů k dispozici pro městskou část, dále vysvětlily vymezený počet míst s automaty, který je dán vyhláškou hl.m.Prahy, možnost vyřazení problematických míst a poskytly další informace k této problematice. Na další dotaz člena zastupitelstva pana Kutmona ohledně rozdělení finančních prostředků na sportovní aktivity a agendu MA 21 reagoval následně starosta Bc. Vondra - rozhodnutí o rozdělení je dáno na určené komisi. Poté v diskusi již nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra 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. 62/ZMČ/2012

I.	s o u h l a s í

	s vyhlášením grantových řízení pro rok 2013 v oblastech:

	sociálních a návazných služeb v celkové částce 2 000 tis. Kč

příspěvek na zajištění služby v celkové částce 300 tis. Kč
podpory sportovních a volnočasových aktivit a Místní Agendy 21 v celkové částce
   600 tis. Kč
	podpory kultury a umění v celkové částce 200 tis. Kč

podpory provozu a údržby sportovišť v celkové částce 600 tis. Kč

s tím, že konečné přidělení prostředků podléhá schválenému rozpočtu městské části Praha 14
                            
II.	p o v ě ř u j e
Radu městské části Praha 14

ke schválení vyhlášení grantových řízení dle bodu I. tohoto usnesení
                     								        T: 23. 12. 2013

18.  Návrh k dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola,         Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602
Materiál uvedl zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák. 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. 63/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e

návrh dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola,                  Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602   
                            
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

zajistit vydání dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola,                  Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602                                                           T: 30. 12. 2012

19.  Návrh ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace KVIZ Praha 14
Materiál uvedl starosta Bc. Radek Vondra. V diskusi k materiálu vystoupil člen zastupitelstva Mgr. Tománek, který vznesl dotaz ohledně změny zřizovací listiny a finančních prostředků vztahujících se k činnosti příspěvkové organizace  KVIZ Praha 14. Tento dotaz byl následně zodpovězen starostou Bc. Vondrou a MgA. Kašparem, ředitelem KVIZ Praha 14. Poté 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. 64/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e

změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 ke dni 1. 1. 2013  dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě   
                            
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

zajistit vydání zřizovací listiny příspěvkové organizace KVIZ Praha 14                     
T: 31. 12. 2012

20.  Návrh k Zásadám bytové politiky -  koncepce přidělování, správy a odprodeje bytů         městské části Praha 14
Materiál uvedl starosta Bc. Radek Vondra a zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová. 
V diskusi  následně vystoupili členové zastupitelstva pan Zajac, MVDr. Pangrác, Mgr. Tománek a paní Tománková. 

Jiří Zajac - za ODS nesouhlasil s přílohou, kde je uveden výběr domů  a s poskytnutím 50.000                   Kč jako zálohy při privatizaci a dále vznesl dotaz, kolik bytů zůstalo ve vlastnictví                   městské části v domech  již zprivatizovaných ( tento dotaz bude zodpovězen                   písemně); dále se dotázal na spolupráci s MHMP týkající se dalšího svěření                   bytového fondu z MHMP. Tento dotaz následně zodpověděl místostarosta Ing.                  Vodák - předběžně přislíbeno z MHMP další svěření, ale vzhledem ke koalici,                   která je na MHMP,  je tato problematika stále v řešení.   

MVDr. Martin Pangrác - připojil se k návrhu pana Zajace (rozčlenění usnesení na 2 části),                                            zmínil bytovou koncepci jako celek a dále přednesl návrh, aby se                                            zprivatizovaly veškeré domy, u kterých nájemníci předložili své                                            žádosti.  

Mgr. Vladimír Tománek - připojil se k návrhu členů ODS a zároveň požádal o informace                                              ohledně uvedené aktivní spolupráce týkající se vymáhání                                              dlužného nájemného. Dotaz následně zodpověděla zástupkyně                                              starosty Ing.  Mgr. Svobodová - od dlužení prvního nájemného                                              bude nájemci  předložena výzva, možnost spolupráce s OSVZ a                                              další nabízející se možnosti.  

Soňa Tománková - vznesla dotaz týkající se počtu bytů, které budou dány do privatizace,                                  další dotaz byl vznesen ohledně pojmu sociální byty, bodového                                  ohodnocení (jeho sestavení a řešení) a zda tyto materiály budou veřejně                                  přístupné.  Na tyto dotazy následně odpověděla místostarostka Ing. Mgr.                                  Svobodová - počet by neměl klesnout pod 1000 bytových jednotek,                                 výhled ohledně bodového ohodnocení by měla zpracovat SMP- 14, a. s.,                                 pro kterou tyto údaje zpracuje externí firma Bursík s.r.o., kterou vybralo                                 představenstvo SMP-14,ﾠa14, a. s. 
                                Metodika bude  zveřejněna v rámci materiálu a bude projednána v komi-                                sích. Dále se k těmto dotazům vyjádřil zástupce starosty Ing. Vodák -                                 podal informace ohledně uvedené přílohy, výzvy k zařazení do 1. etapy a                                 požadavek na složení zálohy.    

Dále v diskusi vystoupili se svými připomínkami ohledně navrhovaného procesu privatizace občané Lehovce - p. Stehlík, pí Veselá, p. Hladík, pí Stehlíková, pí Strnadová a další.

V rámci této diskuse navrhl MUDr. Kaufman ukončit tuto rozpravu a hlasovat o předložených návrzích. 

Hlasování:         
pro:                   9
proti:                 6 
zdržel se:           12
nepřítomen:        4   
Tento návrh nebyl přijat. 

Diskuse nebyla tímto hlasováním ukončena a proto dále vystoupili další občané Lehovce se svými připomínkami - pí Štěpánková, pí Pospíchalová, p. Zvěřina, na které reagovali zástupci starosty Ing. Vodák a Ing. Mgr. Svobodová a dále starosta Bc. Vondra. Po skončení této diskuse byl předkladatelem předložen  návrh ohledně hlasování o rozdělení usnesení na 2 části.  

Hlasování č. 1 :  

pro:                  23
proti:                 1 
zdržel se:           1
nepřítomen:       4     
Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 65/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e

Zásady bytové politiky - koncepce přidělování, správy a odprodeje bytů městské části Praha 14 včetně přílohy č. 1 - Cíle a úkoly    
                            
II.	u k l á d á
	Radě městské části Praha 14

realizovat úkoly v příloze č. 1 Zásad bytové politiky - koncepce přidělování, správy             a odprodeje bytů městské části Praha 14                                                    T: 31. 12. 2013

Hlasování č. 2 :  

pro:                  19
proti:                 4 
zdržel se:           2
nepřítomen:       6     

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 66/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e

Popis postupu výběru domu pro odprodej bytových jednotek jako přílohu č. 2 Zásad bytové politiky - koncepce přidělování, správy a odprodeje bytů městské části Praha 14      

Dále návrhový a volební výbor předložil členům zastupitelstva návrh paní Tománkové, který se týkal veřejného projednání privatizace: 

Hlasování  :  

pro:                  3
proti:                9 
zdržel se:          13
nepřítomen:       6     

Tento návrh nebyl přijat. 

21. Návrh na zařazení  bytových domů do první etapy výběru pro odprodej bytových        jednotek v roce 2013 v souladu se Zásadami bytové politiky městské části Praha 14
Materiál uvedl zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák. V diskusi zazněly připomínky od občanů Lehovce a pana Zajace a MVDr. Pangráce. Na tyto podněty reagoval Ing. Vodák spolu se zástupkyní Ing. Mgr. Svobodovou, kteří vysvětlili postup složení zálohy, určení kupní ceny, doporučení MHMP, rozdíl mezi založením bytového družstva a společenstvím vlastníků bytových jednotek, dále zmínili agendu městské části spojenou s jednáními s bytovými družstvy a další informace. Starosta Bc. Vondra na základě těchto připomínek navrhl reformulaci předkládaného usnesení a poté o tomto dal hlasovat.  

Hlasování:  
pro:                  17
proti:                 1 
zdržel se:           7
nepřítomen:       6    

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 67/ZMČ/2012

I.	s c h v a l u j e

návrh na zařazení bytových domů do první etapy výběru pro odprodej bytových jednotek  formou převodu do vlastnictví dle zák. č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů v roce 2013 v souladu se Zásadami bytové politiky městské části Praha 14 s tím, že výzva k odkupu bude obsahovat navrhovanou kupní cenu (příloha č. 1) 
                            
II.	u k l á d á
Radě městské části Praha 14

předložit záměr na odprodej konkrétních bytových jednotek ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 14                                                                                 T: duben 2013

22.   Návrh k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 
Materiál uvedl starosta Bc. Radek Vondra. V diskusi nikdo nevystoupil, proto dal starosta Bc. Vondra hlasovat o předloženém návrhu usnesení.  

Hlasování:  
pro:                  19
proti:                 0 
zdržel se:           6
nepřítomen:       6    

Tento návrh byl přijat. 

Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 68/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í   

informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a informaci o vyřízení interpelací, námětů a dotazů z 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

23.  Návrh k průběžnému hodnocení realizace Akčního plánu rozvoje dětských hřišť pro        roky  2012 - 2013
Materiál uvedl zástupce starosty Mgr. Aleš Kuda, který následně reagoval na podněty členky zastupitelstva paní Tománkové.

Hlasování:  
pro:                   22
proti:                 0 
zdržel se:           3
nepřítomen:       6   



Zastupitelstvo městské části Praha 14                                          svým usn.č. 69/ZMČ/2012

I.	b e r e  n a  v ě d o m í 

zprávu k průběžnému hodnocení realizace Akčního plánu rozvoje dětských hřišť pro roky  2012 - 2013 

24.  Návrhy, připomínky, interpelace

Jiří Šebek - předal za OS Jahodnice podnět k možné výstavbě nové haly společnosti 
                    COCA - COLA. Podnět bude předán Ing. Lebedové (KS - OÚR).

pan Šembera - vznesl tyto dotazy: 

1) ulice Slévačská - úklid chodníků - reagoval místostarosta Mgr. Kuda a Ing. Šustr (ODOP) 
2) nový způsob přistavování kontejnerů - vysvětlil Mgr. Kuda - zajišťuje hl.m.Praha 
3) dopravní spojení linka č. 186 - reagoval Mgr. Kuda - jednání s dopravcem, přehodnocování      stanovené trasy
4) nová výstavba u benzinové pumpy k Lehovci - jednání popsal starosta Bc. Vondra
5) nákupní středisko Kardašovská - reagoval starosta Bc. Vondra - vlastník nereaguje na      výzvy, tudíž není možné další jednání 

Dále v diskusi zazněly připomínky občanů Lehovce k zimní údržbě a úklidu chodníků, ke kterým poskytli informace starosta Bc. Vondra a místostarosta Mgr. Kuda. 


25. Závěr
 
Ověřovatelé: 

 MUDr. Jan Kaufman            ……………………………….

Viktor Šíma                            ……………………………….














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


