ZÁPIS
ze 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19 konaného dne 26.03.2008
___________________________________________________________________________
Přítomni dle prezenční listiny – 15 zastupitelů ZMČ
Návrhový výbor: Vladimír Olmr, M. Nevečeřal, V. Dubec
Složení návrhového výboru bylo schváleno všemi hlasy.
Ověřovatelé zápisu: Oldřich Minařík, L. Biskup
Skrutátoři: Libuše Ložková a Dana Žabová
Zapisovatelka: Šárka Egrtová
1/ Zahájení
Starosta Pavel Žďárský zahájil v 16,08 hodin zasedání zastupitelstva. Konstatoval, že účast
zastupitelů je nadpoloviční a tudíž je zasedání usnášeníschopné.
Starosta předložil zastupitelům návrh programu 7. zasedání ZMČ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zahájení
Kontrola zápisu z 6. ZZMČ
Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2008
Realizace projektu z fondu EU - CENTRÁLNÍ PARK KBELY
Změna územního plánu – odstranění vymezení tzv. historického jádra
Změna územního plánu pozemku p.č.1949/1 k.ú. Kbely
Darování nemovitosti – domku ev.č. 1086 postaveném na pozemku parc.č.1165
v k.ú. Kbely
Darování pozemku parc.č.2054/2 o výměře 1175 m2 k.ú. Kbely
Zřízení věcného břemene p.č.2144, 1941/1 a 2001 k.ú. Kbely
Zřízení věcného břemene p.č.1963/4 a 1963/93 k.ú. Kbely
Prodej pozemku parc.č.663 k.ú. Kbely
Prodej pozemků parc.č.652/1 a 652/2 k.ú. Kbely
Prodej pozemků parc.č.674/1 – 117m2 a 674/2 – 61 m2 k.ú. Kbely
Oprava formální chyby u kupní smlouvy LORDANO a.s.
Stanovení odměn a příplatků neuvolněným členům zastupitelstva
Odvolání z funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení:
ZMČ po projednání schvaluje předložený program 7. zasedání ZMČ.
Hlasování:
PRO:
15
Usnesení bylo přijato.

PROTI:
0

ZDRŽELO SE:
0

ABSENCE:
0

2/ Kontrola zápisu z 6. ZZMČ
Zápis z 6. ZZMČ byl ověřovateli ověřen a podepsán.
Návrh usnesení:
ZMČ po projednání bere na vědomí zápis z 6. zasedání ZMČ.
Hlasování:
PRO:
15

PROTI:
0

ZDRŽELO SE:
0

ABSENCE:
0

Usnesení bylo přijato.
3/ Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
Starosta předložil členům zastupitelstva a občanům Zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 –
materiál v příloze.
Diskuze ke Zprávě o činnosti Rady:
Ing. Olmr pohovořil o jednotlivých bodech zprávy (odběru a cenách tepla v naší obci,
výstavbě bytů Skanska, letišti Kbely)
Zastupitel M.Nevečeřal – dotaz k objektům SKANSKA – je-li projektová dokumentace a
byla-li schválena studie (konkr. výšková budova v tomto objektu)?
Starosta
- veškerá tato rozhodnutí jsou řešena odborem výstavby aj. dle platných
právních norem.
Ing. Peterková (ved.OV)
- na dotaz pana zastupitele odpovídám, že žádná další proj.
dokumentace není, jenom od f. SKANSKA.
Starosta
- počítáme zde v tomto objektu samozřejmě i s občanskou vybaveností, jež
budeme připomínkovat a bez které projekt neschválíme.
Zastupitel Ing. Menšík – dotaz na propojku Toužimská-Mladoboleslavská, bude-li nebo bylo
provedeno EIA?
Starosta
- objasnil informace ohledně propojky a sdělil, že v I. fázi projektu bude určena
na prvopočátek stavby částka 55 mil. Kč a předpokládá se cca na 2 roky. Tato částka ovšem
nepostačí na propojení Toužimské-Mladoboleslavské. EIA bude provedena poté, prozatím
nejsou v okolí stavby žádné obytné soubory.
Zastupitel Ing. Menšík

- jen málo starostů bojuje ve prospěch obce jako náš starosta.

Návrh usnesení:
ZMČ po projednání bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19.
Hlasování:
PRO:
15

PROTI:
0

ZDRŽELO SE:
0

Usnesení bylo přijato.
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ABSENCE:
0

4/ Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2008
Vedoucí Ekonomického odboru, Ing. Illa přednesl důvodovou zprávu – materiál v příloze.
Pan starosta též poskytl komentář k tomuto bodu.
Diskuze:
Zastupitel M. Nevečeřal
- vznesl dotaz na úsek před poštou v ulici Semilské, v jakém
časovém rozmezí se do tohoto prostoru bude investovat.
Starosta
- o tento krok usiluje město, na tento úsek již probíhá výběrové řízení, finančně
pokryto, předpoklad je, že se začne stavět nejspíš již v květnu t.r., ale nepokládám to za příliš
šťastné, hodláme posunout stavbu do prázdninových měsíců.
Zastupitel M. Nevečeřal – vznesl dotaz na poskytování lékařské služby první pomoci (LSPP).
Starosta
- na této akci – převodu LSPP na Záchrannou službu HMP, jsem pracoval celý
rok, bylo kolem této problematiky nesčetně dohadů, ovšem návrh neprošel a bylo zvoleno jiné
řešení. Dříve LSPP stála HMP 55 mil.Kč/ročně, po nynějších úpravách dojde ke značným
úsporám města. Občané naší m.č. spádově patří pod Fakultní nemocnici Bulovku, ovšem
neměli by odmítnout nikoho ani na pohotovosti na Poliklinice Prosek.
Nevečeřal
- připomínka k údajům v rozpočtu, konkr. navrhuje změnu-rozdělení kolonky
Oprava techniky a vánoční osvětlení.
Starosta

- bude opraveno bez záznamu v usnesení.

Zastupitel Matěna – dotaz, zda budou poskytnuty nějaké dotace pro neziskové organizace?
Starosta
- vloni jsme přispěli církvi, letos budou poskytnuty finanční dotace sportovním
organizacím.
Návrh usnesení:
ZMČ po projednání s n i ž u j e oproti původnímu návrhu rozpočtu výdaje v oddílu
36, paragrafu 12 – Bytové hospodářství o 3 000 000,- Kč a v oddílu 37, paragrafu 45 –
Péče o vzhled obce o 3 000 000,- Kč a navyšuje výdaje v oddílu 31, paragrafu 11Mateřské školy o 1 700 000,- Kč a v paragrafu 13-Základní školy o 3 900 000,- Kč a dále
v oddílu 61, paragrafu 71- Výkon státní správy a samosprávy o 400 000,- Kč a po té
schvaluje :
1) r o z p o č e t na rok 2008 s objemem příjmů ve výši 40 629 000,- Kč a
s objemem výdajů ve výši 46 412 000,- Kč, a to v členění závazných ukazatelů
rozpočtu dle přílohy,
2) r o z p o č e t zdaňované činnosti na rok 2008 s výnosy ve výši 23 790 000,- Kč
a náklady ve výši 11 730 000,- Kč z hospodaření s majetkem městské části a
dalšími příjmy ve výši 1 300 000,- Kč a výdaji ve výši 7 000 000,- Kč neovlivňující
hospodářský výsledek.
3) r o z p o č t o v ý v ý h l e d na roky 2008 až 2010
Hlasování:
PRO:
15

PROTI:
0

ZDRŽELO SE:
0
3

ABSENCE:
0

Usnesení bylo přijato.
5/ Realizace projektu z fondu EU - CENTRÁLNÍ PARK KBELY
Místostarosta Ing. V.Olmr přednesl důvodovou zprávu – materiál v příloze.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
ZMČ po projednání s o u h l a s í s předložením projektové žádosti Nový centrální park
Městské části Praha 19 s celkovým rozpočtem 37 333 870,- Kč v rámci vyhlášené výzvy
k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost
ZMČ po projednání s c h v a l u j e :
o
o

poskytnutí 10 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části Praha 19 tj.
3 733 387,- Kč
financování nezpůsobilých výdajů projektu

ZMČ po projednání u k l á d á starostovi Městské části Praha 19 podat projektovou žádost
v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha –
Konkurenceschopnost
Hlasování:
PRO:
15

PROTI:
0

ZDRŽELO SE:
0

ABSENCE:
0

Usnesení bylo přijato.
6/ Změna územního plánu – odstranění vymezení tzv. historického jádra
Úvodní slovo k tomuto bodu pronesl starosta a poté přenechal slovo vedoucí Odboru
výstavby Ing. Peterkové, která přednesla důvodovou zprávu – materiál v příloze.
Diskuze:
Starosta osvětlil účel této žádosti o změnu ÚP z důvodu zrušení historického jádra a zdůraznil
i zásluhy Dr.Suka v této věci.
Vedoucí OV Ing. Peterková - podotýká, že odstranění vymezení tzv. hist. jádra neznamená,
že bude odstraněna i památková péče.
Zastupitel Nevečeřal - vyjádřil výhradu vůči tomuto kroku, jelikož dle jeho mínění by mělo
být zachováno historické jádro – při ul.Vrchlabská (po levé straně).
Starosta
- neznám sice majitele těchto domů a jejich finanční možnosti na opravu a
údržbu těchto starých domů, ale tyto domky nejspíš v brzké době začnou chátrat či se
rozpadnou a bude třeba jejich rekonstrukce. Koupí-li si tyto objekty soukromník, nebude
možné je po dlouhou dobu zachovat v této podobě, neboť si určitě budou chtít místo nich
postavit moderní bydlení.
Vedoucí OV Ing. Peterková - Náš odbor je schopen výstavbu domů uhlídat i bez regulace
histor. jádra. Domky by měly odpovídat svým charakterem okolní výstavbě, komise výstavby
dala svůj výslovný souhlas k tomuto odstranění za těchto podmínek. Vše probíhá dle platných
právních norem.
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Regulace historického jádra není potřeba všude, možná by byla vhodná na Nouzově. Uvádím
příklad – hist. jádro v Čakovicích - kolem kostela (hist. dominanta), zde ve Kbelích žádná
taková dominanta není.
Zastupitel Matěna
- je pravda, že jediná tato historická oblast zůstala zachována, otázkou
je, jak moc je pro koho cenná. Ve Kbelích nejsou historicky cenné budovy, není tudíž třeba
regulace hist. jádra. Časem dle mého zcela vymizí, dá se zregulovat, ale dle mého zbytečně
(jen na pár let).
Starosta
- dnešní standard poptávky je pořídit si větší prostory a ne garsoniery tohoto
typu. Nepředpokládá se zájem o tyto prostory. Ovšem vše necháme na rozhodnutí příslušných
odborů.
Návrh usnesení:
ZMČ po projednání ž á d á o provedení změny územního plánu hl.m.Prahy, a to o
odstranění vymezení tzv.historického jádra v Městské části Praha 19, kat.území Kbely.
Hlasování:
PRO:
15

PROTI:
0

ZDRŽELO SE:
0

ABSENCE:
0

Usnesení bylo přijato.
7/ Změna územního plánu pozemku p.č.1949/1 k.ú. Kbely
Vedoucí Odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství, Ing. Tejrovský,
přednesl důvodovou zprávu – materiál v příloze.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
ZMČ po projednání s o u h l a s í se změnou územního plánu pozemku v k.ú.Kbely, parcelní
číslo 1949/1 o výměře 12,462 m2 – v současné závazné části územního plánu vedeno jako
PZA zahradnictví – na funkci všeobecně obytnou (OV).
Hlasování:
PRO:
PROTI:
15
0
Usnesení bylo přijato.

ZDRŽELO SE:
0

ABSENCE:
0

7/1 Změna územního plánu pozemku p.č.1955/1 k.ú. Kbely
Vedoucí Odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství, Ing. Tejrovský,
přednesl důvodovou zprávu – materiál v příloze.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil:
Doplňující usnesení:
ZMČ po projednání s c h v a l u j e tuto změnu i pro sousední pozemek, pokud o tuto změnu
požádá jeho majitel do 28.03.2008 tak, aby změna byla zařazena do jednání Zastupitelstva
MHMP ve věci „Územního plánu hl.města Prahy“.
Návrh usnesení:
ZMČ po projednání s o u h l a s í se změnou územního plánu pozemku v k.ú.Kbely, parcelní
číslo 1955/1– v současné závazné části územního plánu vedeno jako PZA zahradnictví – na
funkci všeobecně obytnou (OV).
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Hlasování:
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:
ABSENCE:
14
1
0
0
Usnesení bylo přijato.
8/ Darování nemovitosti – domku ev.č. 1086 postaveném na pozemku parc.č.1165 v k.ú.
Kbely
Vedoucí Odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství, Ing. Tejrovský,
přednesl důvodovou zprávu – materiál v příloze.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
ZMČ po projednání s o u h l a s í s přijetím daru spočívajícího v nouzovém domku ev.č.
1086 nyní ve vlastnictví pí Pechové, postaveném na pozemku parc.č.1165 ve vlastnictví
hl.m.Prahy, Statutem svěřeném MČ Praha 19 (vše v k.ú.Kbely)
Hlasování:
PRO:
15

PROTI:
0

ZDRŽELO SE:
0

ABSENCE:
0

Usnesení bylo přijato.
9/ Darování pozemku parc.č.2054/2 o výměře 1175 m2 k.ú. Kbely
Starosta přednesl důvodovou zprávu – materiál v příloze.
Diskuze:
Zastupitel Ing. Menšík - je zde v případě změny vlastníka pozemku možnost reklamace?
Starosta

- v hl.m.Praze je lhůta min. 36 měsíců od doby výstavby.

Zastupitel Matěna

- co nám tato situace přinese?

Starosta
- podotýkám, že nic. Nenabízí se však jiné řešení. Všechny m.č. do svého
vlastnictví přebírají ulice, logicky je tudíž tento majetek předán (nabude HMP a předá do
správy městským částem). Je zde možnost i odmítnout, ovšem z vážných důvodů (př.
zaplevelený pozemek,..)
Návrh usnesení:
ZMČ po projednání s o u h l a s í s přijetím daru, spočívajícího v pozemku parc.č. 2054/2 o
výměře 1175m2, nyní zapsaného u Katastrálního úřadu pro hl.m.Prahu, katastrální pracoviště
Praha, na LV č. 1155 pro katastrální území Kbely, obec Praha, dosud pro vlastníka OPIDUM
s.r.o. Malé náměstí 142/32, Praha 1.
Hlasování:
PRO:
13

PROTI:
2

ZDRŽELO SE:
0

Usnesení bylo přijato.
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ABSENCE:
0

10/ Zřízení věcného břemene p.č.2144, 1941/1 a 2001 k.ú. Kbely
Vedoucí Odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství, Ing. Tejrovský,
přednesl důvodovou zprávu – materiál v příloze.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
ZMČ po projednání s c h v a l u j e zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění
kabelů elektrického vedení 22kV do pozemků parc.č.2144, 1941/1 a 2001 v k.ú.Kbely obec
Praha s právem vstupu na tento pozemek za účelem provozu a nutných oprav, údržby,
rekonstrukce a kontroly této stavby ve prospěch oprávněného Redistribuce a.s., se sídlem
Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00. Toto břemeno se zřizuje jako úplatné za
jednorázovou náhradu ve výši 67 500,-Kč plus 19%DPH na dobu neurčitou.
Hlasování:
PRO:
15

PROTI:
0

ZDRŽELO SE:
0

ABSENCE:
0

Usnesení bylo přijato.
11/ Zřízení věcného břemene p.č.1963/4 a 1963/93 k.ú. Kbely
Vedoucí Odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství, Ing. Tejrovský,
přednesl důvodovou zprávu – materiál v příloze.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
ZMČ po projednání s c h v a l u j e zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění
kabelů elektrického vedení 1kV do pozemků parc.č. 1963/4 a 1963/93 v k.ú. Kbely obec
Praha s právem vstupu na tento pozemek za účelem provozu a nutných oprav, údržby,
rekonstrukce a kontroly této stavby ve prospěch oprávněného Redistribuce a.s., se sídlem
Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00. Toto břemeno se zřizuje jako úplatné za
jednorázovou náhradu ve výši 92,.962,-Kč vč.DPH na dobu neurčitou.
Hlasování:
PRO:
15

PROTI:
0

ZDRŽELO SE:
0

ABSENCE:
0

Usnesení bylo přijato.
12/ Prodej pozemku parc.č. 663 k.ú. Kbely
Vedoucí Odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství, Ing. Tejrovský,
přednesl důvodovou zprávu – materiál v příloze.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
ZMČ po projednání s c h v a l u j e prodej pozemku parc.č.663, k.ú.Kbely o výměře 257m2
– zastavěná plocha a nádvoří, ulice Troskovická, Kbely paní M. Š., bytem Praha 8 za cenu
2.640,-Kč za m2, která je pro danou lokalitu v souladu s cenovou mapou pro rok 2008.
Celková cena pozemku je tedy 678 480,-Kč.
Hlasování:
PRO:
15

PROTI:
0

ZDRŽELO SE:
0
7

ABSENCE:
0

Usnesení bylo přijato.
13/ Prodej pozemků parc.č. 652/1 a 652/2 k.ú. Kbely
Vedoucí Odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství, Ing. Tejrovský,
přednesl důvodovou zprávu – materiál v příloze.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
ZMČ po projednání s c h v a l u j e prodej pozemků parc.č. 652/1 o výměře 151m2 –
zastavěná plocha dvůr a 652/2 o výměře 115m2 zastavěná plocha obj.bydlení v obci Praha
v k.ú.Kbely panu J. V., bytem Praha 9 za cenu 2.640,-Kč za m2, která je pro danou lokalitu
v souladu s cenovou mapou pro rok 2008. Celková cena je tedy 702 240,-Kč.
Hlasování:
PRO:
15

PROTI:
0

ZDRŽELO SE:
0

ABSENCE:
0

Usnesení bylo přijato.

14/ Prodej pozemků parc.č.674/1 – 117m2 a 674/2 – 61 m2 k.ú. Kbely
Vedoucí Odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství, Ing. Tejrovský,
přednesl důvodovou zprávu – materiál v příloze.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
ZMČ po projednání s c h v a l u j e prodej pozemku parc.č. 674/1 o výměře 117m2 –
zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr) a 674/2 o výměře 61m2 – zastavěná plocha
(budova event.č.5040 ulice Holenická) v obci Praha k.ú.Kbely panu PhDr. M. K., bytem
Brno, za cenu 2 640,-Kč za m2, která je pro danou lokalitu v souladu s cenovou mapou pro
rok 2008. Celková cena je tedy 469 920,-Kč.
Hlasování:
PRO:
15

PROTI:
0

ZDRŽELO SE:
0

ABSENCE:
0

Usnesení bylo přijato.
15/ Oprava formální chyby u kupní smlouvy LORDANO a.s.
Vedoucí Odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství, Ing. Tejrovský,
přednesl důvodovou zprávu – materiál v příloze.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
ZMČ po projednání s c h v a l u j e opravu formální chyby, spočívající ve změně označení
oddělených parcel v geometrickém plánu kupujícího a.s. LORDANO takto: Předmětem
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prodeje zůstávají části pozemků v k.ú.Kbely, schválené usnesením 6.zasedání zastupitelstva
MČ Praha 19, mění se pouze jejich označení a to namísto parc.č. 4/5 díl“b“ 16m2 a 4/6 díl „c“
o výměře 68m2 na parc.č.4/11 o výměře 84m2 a namísto parc.č. 8/1 díl „a“ o výměře 28m2
na parc.č. 8/3 o výměře 28m2. Celková výměra 112m2 a kupní cena 327 040,-Kč
prodávaných pozemků se nemění.
Hlasování:
PRO:
15

PROTI:
0

ZDRŽELO SE:
0

ABSENCE:
0

Usnesení bylo přijato.

16/ Stanovení odměn a příplatků neuvolněným členům zastupitelstva
Místostarostka Ivana Šestáková přednesla důvodovou zprávu – materiál v příloze.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
ZMČ po projednání s t a n o v u j e měsíční odměnu a příplatek neuvolněným členům
Zastupitelstva MČ Praha 19 takto:
a) člen rady
1.830,-Kč
b) předseda výboru nebo komise
1.500,-Kč
c) člen výboru či komise
1.320,-Kč
d) člen zastupitelstva
630,-Kč,
a to vše s platností od výplaty za měsíc březen 2008.
Hlasování:
PRO:
15

PROTI:
0

ZDRŽELO SE:
0

ABSENCE:
0

Usnesení bylo přijato.
17/ Odvolání z funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9
Místostarostka Ivana Šestáková přednesla důvodovou zprávu – materiál v příloze.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
ZMČ po projednání o d v o l á v á podle zák.č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, přísedící Obvodního
soudu pro Prahu 9 od 28.3.2008, paní K. K. bytem Praha 9, a to na základě její vlastní žádosti.
ZMČ po projednání u k l á d á starostovi Městské části Praha 19 oznámit neprodleně
výsledek odvolání přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9.
Doplnění usnesení:
ZMČ po projednání d ě k u j e paní K.K. za příkladné vykonávání této čestné a
zodpovědné funkce.
Hlasování:
PRO:
15

PROTI:
0

ZDRŽELO SE:
0
9

ABSENCE:
0

Usnesení bylo přijato.
Podle schváleného jednacího řádu ZMČ mohou vznášet své dotazy a připomínky všichni
přítomní.
Starosta nechal občany vznášet své dotazy a připomínky.
Diskuze:
Zastupitel M.Nevečeřal

- dotazuje se, zda-li již přišla změna ÚP na Novákovo nám.

Starosta
- tato změna je zahrnuta k jednání HMP, může se ovšem stát, že
budeme čekat třeba až 3 roky na schválení.
Zastupitel Ing.Menšík

- požaduje aktuální informace ohledně autobus. jízdních řádů.

Místostarosta Ing. Olmr
- aktuální změna systému dopravy po zprovoznění metra do
Letňan vyjdou v dalším čísle Kbeláku, nyní čekáme na firmu Ropid, která je v této době
aktualizuje.
Zastupitel M.Nevečeřal
- dotaz, zda byl připomínkován projekt f. SKANSKA sídliště
Hůlkova ve věci výškové budovy vs. letiště.
Starosta

- plán této studie se nachází v komisi výstavby

12/ Závěr
7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19 se zúčastnilo 15 zastupitelů,
10 zaměstnanců ÚMČ a 7 občanů Kbel. Starosta poděkoval všem přítomným za jejich účast a
ukončil zasedání v 19,30 hodin.
Ověřovatelé zápisu:

……………………….
starosta Pavel Žďárský
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