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Starosta Pavel Žďárský
 zajišťování investičních dotací ze stran HMP pro MČ (sportovní hala, rekonstrukce hřišť,
park Aerovka, cyklostezky)
 Jednání na setkání starostů, koordinace požadavků ke zvyšování dotačního příspěvku
z rozpočtu hl. m. Prahy vůči městským částem,
 Spolupráce napříč městskými částmi ohledně územního plánování, příprava
společných usnesení a koordinace jednání hl. m. Praha, výbory hl. m. Prahy,
potencionální investor, zástupci ústředních orgánů,
 Prosazování kbelských a souvisejících celopražských zájmů v oblasti dopravy, školství,
sociální oblasti, zajištění prezentace vůči veřejnosti,
 Zajišťování bezpečnostních opatření v souvislosti s pandemií COVID-19, koordinace hl.
m. Praha a MČ, dle potřeby zajištění individuálních řešení pro chod úřadu a naše
obyvatele,
 Spolupráce při jednání o změně topného média resp. způsobu vytápění a tím zajištění
efektivnějšího a úpornějšího provozu včetně snížení úplaty pro kbelské obyvatele,
 organizace a podpora bezpečnostních programů zaměřených především na malé děti
a seniory,
 práce na projektech a vizích pro další období,
 Trvalá spolupráce na bezpečnostních opatřeních jako jsou: rozšíření kamerového
systému, kde dochází k opakovanému páchání přestupků trestné činnosti, řízení
hlídkové činnosti v inkriminovaných oblastech, sledování dopadů této činnosti a
přinášení návrhů řešení,
 pravidelná setkávání s bezpečnostními složkami či velitelem Letiště Kbely a
zajišťování potřebné spolupráce a součinnosti,
 prezentace aktivit a služeb radnice pro občany

Místostarosta Ing. Vladimír Olmr
 Stavba sportovní haly, účast na řešení technických detailů stavby s architektem,
projektanty, řešení aktuálních problému s připojením sítí, doplnění projektu haly o
solární elektrárnu a retenci dešťové vody, pravidelná účast na kontrolních dnech,
výjezdy na prohlídky jiných hal v rámci definitivního řešení povrchů haly.
 Návrh a projednávání změny otopného systému v rámci bytových domů v majetku
městské části a SVJ. Převod břemene řízení a rekonstrukce tepelného hospodářství
na podnik Teplo pro Kbely a.s. založený společně s firmu Prometheus 100 %
vlastněnou hl. m. Prahou při zachování vlivu na konečnou cenu tepla pro obyvatele.
Cílem je zvýšení celkové modernizace tepelného hospodářství, zvýšení spolehlivosti
dodávek a nížení konečné ceny tepla.
 Stavba atletického hřiště, příprava podkladů pro vypsání výběrového řízení na
dodavatele projektové dokumentace.




Zajištění potřebného materiálu pro preventivní hygienická opatření na ochranu proti
koronaviru pro obyvatele Kbel a především pak seniory
Účast na sportovních, kulturních a společenských akcích pořádaných městskou částí.

Místostarostka Ivana Šestáková
 spolupráce se starostou při zajišťování běžných dotací na provoz, jednání na setkání
starostů ohledně dotačních vztahů a prosazování našich požadavků,
 spolupráce s místostarostou v dohledu na stavbě haly tělocvičny, účast na kontrolních
dnech, aktivní spolupráce s dodavateli a zajišťování potřebných činností či dodávek,
dohled nad objemem víceprací a jejich finančním zajištěním, zpracování účelových
žádostí na dotace investiční i neinvestiční,
 jednání se Státním fondem životního prostředí ohledně dotačního projektu, zajištění
administrativy, žádosti, výběrového řízení, dohled nad realizací a publicitou,
 kontrola financování, plnění rozpočtu, návrh rozpočtových opatření, včetně
příspěvkových organizací,
 dohled a administrativa jednotky SDH Kbely, spolupráce s velitelem, zpracování
požadavků nejen na úrovni MČ, ale i hl. m. Praze či jinými MČ, kontrola financování,
 aktivní pomoc při zabezpečování akcí a účast na nich, VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ,
POHÁDKOVÝ PARK, OTEVŘENÍ SPORTOVNÍ HALY, pietní akce,
 spolupráce s hl. m. Prahou a organizací IPR na kulturní politice hl. m. Prahy,
zpracování přehledů a dotazníků včetně ekonomických ukazatelů,
 podílení se na on-line akcích v knihovně, spolupráce při vyhodnocování soutěží,
 aktivní sociální politika k občanům MČ (v letošním roce zejména s ohledem na COVID19, informování seniorů ve spolupráci tajemníkem a pí. Egrtovou, spolupráce s Klubem
seniorů Kbely, Svazem těl. postižených, zajišťování protiepidemiologických pomůcek,
spolupráce s Charitou Neratovice – pečovatelská služba), indikace potřebnosti
zdravotnických pomůcek
 spolupráce se spolky a případném podílení se na jejich činnosti,
 koordinace veřejné finanční podpory kbelských spolků a organizací – dotace na
sportovní, kulturní a sociální oblasti, následná spolupráce, projednávání podpor a jejich
možností, konzultace, dohled,
 hostování v komisích např. Senior, černé ubytovny, tipování nebezpečných situací,
nabízení řešení problematických situací, upozorňování na patologické jevy a způsob
jejich odstraňování. V letošním roce podíl na spuštění „obálky seniora“,
 kulturně-sportovní aktivity v rámci MČ i mimo Kbely (letos sice velmi omezeně, o to
více probíhaly konzultace, kontaktování hygienické stanice, popř. zajištění pomůcek),
prezentace akcí v Kbely TV
 koordinace realizace rekonstrukce a přístavby zdravotního střediska, jednání s lékaři,
pojišťovnami, projektanty, vyhledávání nových zdravotnických služeb
 úzká spolupráce se školskými subjekty, letos zejména s ohledem na COVID-19 pomoc
při řešení naléhavých situací, koordinace všech školských zařízení v této souvislosti,
 spolupráce s externími školskými subjekty např. VOŠ a VŠ Palestra
 sledování dotačních titulů a prověřování jejich možností k realizaci
 prezentace aktivit a služeb radnice pro občany,
 zpracování a korektura příspěvků do časopisu Kbelák,
 spolupráce na tvorbě nových webových stránek MČ



Zahraniční spolupráce, komunikace s partnerským městem Dilijan a jeho
samosprávnými zástupci, návrhy spolupráce či podpory.

Radní Leoš Biskup
 bezpečnostní aktivity pro občany Kbel (velitel SDH Kbely)
 PO školení pro zaměstnance, seniory, MŠ, ZŠ a další občany
 zajišťování technických, ochranných a dezinfekčních prostředků v souvislosti s
pandemií Covid-19
 organizace a provádění dezinfekcí členy JSDH Kbely v základní a mateřských školách a
dezinfekcí veřejných prostor (dětská hřiště, autobusové zastávky aj.)
 organizace a zajištění pohotovostí JSDH Kbely na žádost HZS Praha za snížené počty
členů HZS (nakaženi, karanténa)
 zajištění osobního vozidla Škoda Octavia pro JSDH Kbely od MP Praha
 organizace a provedení celkové rekonstrukce vozidla CAS32 Tatra 815 SDH Kbely členy
SDH Kbely - úspora pro MČ oproti rekonstrukci od firmy je více než 1 mil. Kč
 zajištění a úhrada registračních značek na přání z vlastních prostředků členů sboru SDH
Kbely (DA Tranzit - 112 KBELY a CAS 32 Tatra 815 - 815 KBELY)
 zajištění smlouvy o spolupráci na úseku požární ochrany s MČ Praha 9 a zvýšení
akceschopnosti JSDH Kbely
1. komunikace s vedením HZS Praha a zpracování žádosti k přechodu JSDH Kbely z
kategorie JPO V do JPO III
 organizace a zajištění školení pro členy JSDH Kbely nad rámec povinných školení ke
zvýšení akceschopnosti a připravenosti členů výjezdové jednotky
 prezentace aktivit a služeb radnice pro občany
Radní Ing. Radek Petráň
 pomoc v oblasti školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže
 práce v oblasti školství a sportu
 práce na úseku IT spočívající v projednávání a zajištění aktualizace a provozuschopnosti
výpočetní techniky včetně záměru vytvoření nových webových stránek MČ Praha 19
 účast na kontrolních dnech stavby nové sportovní haly

