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33. Rada MČ Praha 19 ze dne 20.1.2020 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Pokračují práce na publikaci o školství. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí uvedené informace.  
Trvá           
 

35. Rada MČ Praha 19 ze dne 10.2.2020 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Magistr umění MgA. Vojtěch Horálek zhotovil dle našeho požadavku další barevnou 
kompozici obrazu do 18. kapličky Kulmenské (foto v příloze). Na základě jednání s Bc. 
Pokornou by bylo nejvhodnější umístění repliky kaple s obrazem v místech plánovaného 
projektu cyklostezky Via Sancta. Ve studii Via Sancta, na kterou jsme dostali již dotaci, je 
kaplička s malým parkem na p. č. 1938/20, tzn. u vjezdu do areálu Skanska z ulice 
Polaneckého (viz příloha). Je tam vydáno stavební povolení na zelenou plochu i cyklostezku. 
Pozemek by měl být dle aktuálně projednávané smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
v budoucnu převeden na MČ. OMIBNH podá informaci o stavu projednávané smlouvy. Ing. 
Zámyslická byla pověřena zajištěním malby obrazu v reálné velikosti pro repliku kapličky a 
výběru odpovídajícího malíře. 
usnesení: Rada 
ukládá OMIBNH podat informaci o stavu projednávané smlouvy o budoucí kupní smlouvě s 
fi. Skanska 
bere na vědomí uvedené informace uvedené v důvodové zprávě.  
Trvá 
 
 

37. Rada MČ Praha 19 ze dne 16.3.2020 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Magistru umění MgA. Vojtěchu Horálkovi byla zadána další zakázka na malbu barevné 
kompozice obrázku do výklenku kapličky č. 16 Kladrubské, která stávala v ulici Hůlkova. 
V rámci projektu cyklostezky Via Sancta se počítá také s výstavbou repliky této kaple. 
Ing. Zámyslická zajistila provedení malby obrazu v reálné velikosti pro repliku kapličky č.18.  
OMIBNH informuje Radu: 
OMIBNH předkládá radě ke schválení smlouvu o budoucí kupní smlouvě s fy. Skanska pro 
pozemek, na němž bude postavena replika kapličky č. 18. Řešeno v usnesení č. 
476/20/OMIBNH. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě.  
Trvá          5 0 0 



42. Rada MČ Praha 19 ze dne 17.4.2020 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Členové komise pro kroniku a historii připomínkují a doplňují zápis do kroniky obce za rok 
2018. Po skončení závěrečných úprav bude zápis předložen radě k odsouhlasení a přepisu do 
kroniky. Dále pokračují práce na korektuře textu a grafické úpravě připravované knihy o 
školství. Současně se připravují fotografie do obrazové přílohy knihy. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí uvedené informace. 
Trvá    
 

 

48. Rada MČ Praha 19 ze dne 4. a 5.6.2020 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Ing. Zámyslická na základě připomínek členů komise pro kroniku a historii upravila zápis do 
kroniky obce za rok 2018 zpracovaný paní kronikářkou. Zápis v elektronické podobě se všemi 
přílohami je uložen na disku u Ing. Zámyslické. Komise souhlasí s takto upraveným zápisem a 
předkládá ho radě ke schválení a k ručnímu přepisu do Pamětní knihy Kbel. Zápis do kroniky 
za rok 2018 v příloze. 
usnesení: Rada 
odkládá své rozhodnutí na příští zasedání Rady. 
Trvá          

 

 

50. Rada MČ Praha 19 ze dne 25.6.2020 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Dne 23.6.2020 se konalo společné jednání Komise pro kroniku a historii a Komise kultury. 
Předmětem jednání bylo zajištění propagačních předmětů k příležitosti otevření Sportovní 
haly Kbely a k výročí 890 let Kbel. Dále přivítání prvňáčků ve školním roce 2020/2021 a 
kulturní akce Posvícení 2020. Zápis v příloze. 
Rada odložila své rozhodnutí o schválení textu zápisu do kroniky obce za rok 2018 na své 
další jednání. Komise proto opět předkládá radě k odsouhlasení text zápisu do kroniky obce 
za rok 2018, v příloze usnesení.   
usnesení: Rada 
souhlasí s nákupem propagačních předmětů k příležitosti otevření Sportovní haly Kbely a k 
výročí 890 let Kbel. Dále na přivítání prvňáčků ve školním roce 2020/2021 a na kulturní akce 
Posvícení 2020. Rada  
schvaluje předložený text zápisu do kroniky obce za rok 2018, 
souhlasí s jeho ručním přepisem paní kronikářkou do Kroniky obce a 
konstatuje, že paní kronikářka, Ivana Engelová, odvedla pořádný kus práce. 
Trvá          
 

 

 



52. Rada MČ Praha 19 ze dne 30.7.2020 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Členové komise tajemník JUDr. Nykles, Ing. Zámyslická a M. Marel postupně pracují na 
přípravě polepů autobusových zastávek ve vlastnictví MČ Praha 19. Naposledy byly 
zhotoveny autobusové zastávky U Vodojemu (tedy u Majáku a u Knaufu). Právě jsou ve 
výrobě další zcela nové polepy pro dvě zastávky Důstojnické domy a přepracovaný design 
zastávky u Lidového domu „Bakovská“. Nyní se tak můžeme pochlubit již osmi polepenými 
autobusovými zastávkami (viz přílohy), které nejen zkulturňují prostředí zastávek a informují 
občany o zajímavostech z blízkého okolí stanic, ale mají zároveň i bezpečnostní a ochrannou 
funkci pro ptactvo, aby nenaráželo do čirých skel. Komise se v následující době zaměří na 
zastávky u hřbitova, v ulici Zamašská a Jilemnická. 
Dále komise (ve složení JUDr. Nykles, Ing. Zámyslická a M. Marel) připravila čtyři pohlednice 
k výročí 890 let Kbel od první písemné zmínky o Kbelích s krátkým textem o historii obce na 
zadní straně pohlednice. Čtvrtá pohlednice byla zpracována k otevření Sportovní haly Kbely. 
Komise předkládá radě ukázky pohlednic ke schválení a k tisku po 500 ks od každé. Cena 1 ks 
pohlednice vychází na 3,03 Kč s DPH, tj. celkem za 6060,- Kč (viz přílohy) 
usnesení: Rada 
bere s potěšením na vědomí informace tajemníka a 
souhlasí s rozšířením členů Komise pro kroniku a historii o p. Marela 
souhlasí s nákupem propagačních předmětů (pohlednic 4 x 500 ks za 6060 Kč) k příležitosti 
otevření Sportovní haly Kbely a k výročí 890 let Kbel.  
Trvá          
 

 

 

54. Rada MČ Praha 19 ze dne 2.9.2020 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Členové komise - tajemník JUDr. Nykles, Ing. Zámyslická a M. Marel připravili a graficky 
zpracovali zcela nové polepy pro dvě zastávky Důstojnické domy v obou směrech a pro 
zastávku u Lidového domu „Bakovská“ (viz přílohy). Od srpna se tak naše městská část může 
chlubit osmi barevně polepenými autobusovými zastávkami, které nejen zkulturňují 
prostředí zastávek a informují občany o historii a zajímavostech z blízkého okolí stanic, ale 
mají zároveň i bezpečnostní a ochrannou funkci pro ptactvo. Komise nyní pracuje na grafické 
úpravě zastávky u hřbitova a připravuje texty pro další zhotovené autobusové přístřešky 
v ulici Zamašská a Jilemnická. Pokud je nám známo, tak v jiných MČ Prahy se nikde takto 
vyzdobené zastávky nenachází. 
Dále komise (ve složení JUDr. Nykles, Ing. Zámyslická a M. Marel) zajistila výtisk tří pohlednic 
k výročí 890 let Kbel od první písemné zmínky o Kbelích s krátkým textem o historii obce na 
zadní straně pohlednice a jednu pohlednici ke slavnostnímu otevření nové sportovní haly.  
usnesení: Rada 
bere s potěšením na vědomí informace tajemníka. 
Trvá           

 
 



58. Rada MČ Praha 19 ze dne 23.10.2020 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Tajemník s potěšením informuje radu o zahájení rekonstrukce kapličky č. 17 Krupecké, stojící 
na parkovišti Muzea letectví a kosmonautiky. V roce 2017 tajemník dopisem žádal Agenturu 
hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR o opravu této kapličky, která 
spadá pod vojenský areál Kasárna Kbely a stavba je součástí národní kulturní památky 
„Soubor křížová cesta – výklenkové kaple Staroboleslavské cesty“. Agentura zahájila na náš 
podnět činnosti vedoucí k úspěšné opravě kapličky. V roce 2018 a 2019 byla vypracována 
zjednodušená projektová dokumentace ke stavbě opravy objektu, jejíž součástí bylo 
provedení stavebně restaurátorského průzkumu včetně zpracování restaurátorské zprávy 
s následným návrhem oprav. Odsouhlasení návrhu prošlo též Národním památkovým 
ústavem a oprava byla začleněna do plánu oprav Agentury na rok 2020. V srpnu tohoto roku 
byly zahájeny práce na opravě kapličky a v polovině října by měla být kaplička opravena. 
Tajemník dále informuje, že probíhají jednání s Galerií hl. m. Prahy, která renovuje sousoší 
Rozum a Cit od Ladislava Šalouna původně umístěné v parčíku u rybníka v Železnobrodské 
ulici o novém umístění. 
usnesení: Rada 
bere s potěšením na vědomí informace tajemníka. 
Trvá          
           
 

59. Rada MČ Praha 19 ze dne 10.11.2020 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
V rámci příprav textů a podkladů pro novou Knihu o Kbelích jsou průběžně členové komise 
seznamováni s aktuálními úpravami textů. Základní text a struktura knihy je připravena, nyní 
probíhá spolupráce s jednotlivými odbory k doplňování a odsouhlasení textů do knihy 
v rámci jejich působnosti. V současné době se pracuje na závěrečné podobě informací o 
„životním prostředí Kbel“.  
Tajemník dále informuje radu, že proběhla jednání s Galerií hl. m. Prahy, která renovuje 
sousoší Rozum a Cit od Ladislava Šalouna původně umístěné v parčíku u rybníka 
v Železnobrodské ulici. MČ Praha 19 má zájem o navrácení tohoto sousoší do naší městské 
části, proto zástupce galerie rozhodl, že sousoší bude nově umístěno před naši radnici do 
zelené zahrádky. Požadavek Galerie bylo umístit sochu na bezpečné a důstojné místo. 
usnesení: Rada 
bere s potěšením na vědomí informace tajemníka  
Trvá 
 

 


