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Zpráva o činnosti Rady MČ pro 7. zasedání ZMČ
předkládá starosta MČ Praha 19
Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 6. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 2 řádných zasedáních a 3 mimořádných zasedáních a projednala 83
nových usnesení. Dále pak projednávala řadu starších usnesení, z nichž některá byla již splněna a tím i ukončena,
některá usnesení byla projednávána opakovaně a některá jsou stále v řešení. Předkládám vám výtah z těchto
usnesení, které pokládám za důležité a reprezentativní. Kompletní zápisy ze zasedání Rady MČ jsou k dispozici
v sekretariátu starosty.

21. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 23.9.2015
Na tomto zasedání rada projednala 1 nové usnesení.
Usnesení č. 509/12/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch
Bylo vypsáno poptávkové řízení na údržbu zeleně a obesláno 6 firem. V tabulce cenové nabídky.
Firma

IČ

Sídlo

Cenová nabídka

vč. DPH

SANKOL, zahradnická s.r.o.

28920457

Jeseniova 1226/139, Praha - Žižkov

187 000 Kč

226 270 Kč

Boušek s.r.o.

27084388

Poděbradská 186/56, Praha - Hloubětín

177 985 Kč

215 362 Kč

DAHLIA, zeleň od A do Z, spol. s.r.o. 62969366

Mělnická 1/110, Libiš

267 000 Kč

323 070 Kč

Pražské služby a.s.

60194120

Pod Šancemi 444/1, Praha 9

166 000 Kč

200 860 Kč

PROSTOR a.s.

41188519

Čimická 317/90, Praha 8 - Bohnice

180 000 Kč

217 800 Kč

ZENOVA services s.r.o.

25051865

V Celnici 10/1028, Praha 1 - Nové Město

--

--

usnesení: Rada
bere na vědomí výsledek poptávkového řízení a
souhlasí s uzavřením smlouvy na jeden rok s firmou Pražské služby a.s., která podala nejvýhodnější nabídku a
pověřuje starostu podpisem smlouvy a vedoucí OŽPD předáním informací.
Usnesení č. 239/15/místostar. – Darovací smlouva a smlouva o spolupráci s firmou KNAUF
Na základě předchozích jednáních a dobré spolupráce s firmou KNAUF, byla domluvena opakovaná smlouva o
spolupráci a smlouva darovací, kterou firma finančně přispěje do oblasti školství či životního prostředí.
Návrhy smluv v příloze.
usnesení: Rada s díky
schvaluje darovací smlouvu a smlouvu o spolupráci s firmou KNAUF a
pověřuje starostu podpisem.

22. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 26.10.2015
Na tomto zasedání rada projednala 42 nových usnesení.
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky
TSK HMP vybírá zhotovitele stavby cyklostezky Mladoboleslavská. Čeká se na vydání definitivního stanoviska Pražské
teplárenské.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 33/10/OŽPD – Městská hromadná doprava
Probíhá jednání s organizací ROPID ohledně zřízení midilinky od nádraží Kbely přes Miškovice do Čakovic. Organizace
ROPID prozatím verbálně přislíbila její zřízení k 13. prosinci, doposud nebylo definitivně potvrzeno (čeká se na
vyjádření HMP ohledně financování).
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usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Tajemník informuje:
Členové Klubu seniorů uskutečnili ode dne
5.9.2015 týdenní ozdravný pobyt v Železných horách. Seniory čekala řada výletů za poznáním, Sečská přehrada,
městečko Seč, Hippologické muzeum Slatiňany, procházky přírodou a za houbami, byl připraven průchod (včetně
zajištění povolenky od Povodí Labe) přehradní hrází, dále pak návštěva celodřevěného kostela v Kočí u Chrudimi a
Muzeum loutek.
14.10.2015 návštěva Harrachova spolu s návštěvou sklářského muzea, pivovaru a vycházkou k Mumlavě,
další bude přednáška o bezpečnosti a sebeobraně seniorů zač. listopadu.
Svaz tělesně postižených (STP) za podpory radnice uspořádal ke dni 23.9.2015 krásný výlet do Ploskovic spolu se
zastávkou v městě Litoměřice. Dále plánují výlet do Polska spolu s návštěvou České Skalice.
Senioři z obou organizací se zúčastnili tradiční akce posvícení v parku a také velmi rádi navštěvují radnicí pořádané
letopisecké setkání, kde občas přináší cenné fotodokumenty a střípky z historie Kbel.
Kurzy seznámení se s obsluhou PC i nadále pokračují, stejně jako každé úterý probíhá i cvičení seniorů dle počasí ve
vnitřních prostorách či na cvičících strojích na zahradě DS.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že nad rámec běžné činnosti je v rámci Nízkoprahového centra aktivit MČ
Praha 19 připravován kurz první pomoci pro učitele ZŠ a MŠ. Tento proběhne v nejbližších týdnech na základě
dohody se statutárními zástupci těchto organizací a realizátory budou zkušení pracovníci záchranné služby.
Bezpečnostní ředitel na základě doporučení vyplývajících z Koncepce bezpečnosti MČ Praha 19 předkládá Radě k
uvážení přípravu grantového projektu v rámci Městského programu prevence kriminality HMP na rok 2016, a to
v rámci „sociální prevence“, která má za cíl podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, a dále také terénní
programy zaměřené na ohrožené děti a mládež. Tato dotační podpora nevyžaduje žádnou míru finanční spoluúčasti
žadatele.
usnesení: Rada
ukládá bezpečnostnímu řediteli vypracovat projektovou žádost a tuto podat v rámci podmínek Městského programu
prevence kriminality HMP na rok 2016, přičemž
určuje bezpečnostního ředitele jako oprávněnou pověřenou osobu k zajištění procesních náležitostí projektu a
zmocňuje starostu k podpisu dotační žádosti do Městského programu prevence kriminality HMP na rok 2016
Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu žáků
Za OKS: Dne 30.9.2015 zaslalo MŠMT Registraci a Rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 15.000 tis. Kč spolu
s potvrzeným investičním záměrem. Rozhodnutí v příloze.
Navrhuji zahájit postup na žádosti o přidělení dotace – kofinancování z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 100% přidělení
dotačního titulu, tak aby mohla být schválena na listopadovém ZHMP.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Za OMIBNH: vypouští se.
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán (Územní plán hl.m. Prahy)
Metropolitní plán:
Na Výboru územního rozvoje MHMP dne 15.10.2015 sdělili zástupci IPRu, že další jednání s městskými částmi nad
rozpracovaným metropolitním plánem se konat nebudou. IPR do 30.11.2015 předá metropolitní plán pořizovateli,
kterým je odbor územního rozvoje MHMP a následně bude zahájeno projednávání.
Pražské stavební předpisy:
Žádné aktuální informace.
usnesení: Rada
bere na vědomí informaci k metropolitnímu plánu a pražským stavebním předpisům.
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Usnesení č. 872/13/OŽPD Doprava v klidu
Byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele na parkoviště Novákova zahrada. Pro parkoviště Semilská je
vydáno územní rozhodnutí. Nyní probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 960/14/OMIBNH – Operační program životního prostředí – zateplení administrativní budovy
SFŽP zaslal dne 9.9.2015 dotaci ve výši 1 592 073,- Kč na účet HMP, dne 29.9.2015 Rada HMP přijala usnesení o
zaslání této dotace na účet MČ, a následně dne 10.10.2015 byla dotace připsána na účet MČ.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 103/15/BŘ – Veřejně prospěšné práce
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že v souladu s předchozími usneseními Rady byla projektová dokumentace
předána Úřadu práce ČR k rozhodnutí o přidělení dotace.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 128/15/OT/Pavl. - Informace z Mateřské školy - Kbely
Ředitelka Mateřské školy Praha – Kbely informuje Radu:
 Akce mateřských škol
 Nová videa – spolupráce s kbely.tv (Bazárek, Výstava 55. výročí MŠ Letců, Vystoupení dětí z MŠ Albrechtická
v Centrálním parku Kbely, Sportovní den)
 Bazárek
 Výstava 55. výročí v MŠ Letců
 Vystoupení dětí z MŠ Albrechtická v Centrálním parku
 Sportovní den
 Příspěvky do Kbeláku + prezentace na webových stránkách
 KRC „CoByDup“
 Návrh na převod toalet do vlastnictví ÚMČ Praha 19
Podrobné informace za období září jsou v přílohách.
usnesení: Rada s potěšením
bere na vědomí informace sl. ředitelky a
ukládá ředitelce MŠ a řediteli ZŠ předávat Radě informace o dění ve školách 1x za dva měsíce, a to vždy k 10. dni
následujícího měsíce, počínaje dnem 10.12.2015. Rada však
vítá informace předkládané častěji.
Usnesení č. 160/15/PR/úsek personální – Zajišťování hudebních kurzů MČ P19
Za personální úsek: Úsek personální informuje Radu naplnění hudebních kurzů na rok 2015/2016:
Klavír – pí učitelka P. – kurz naplněn, 15 žáků.
Klavír – pí učitelka N. – kurz naplněn, 12 žáků.
Kytara – pan učitel T. – kurz naplněn, 12 žáků.
Kurz hry na zobcovou flétnu nebude pro nedostatek zájmu realizován.
Platby za kurzovné jsou splatné do konce října, poté proběhne kontrola ekonomickým odborem.
Za PR: Zástupkyně lektorů z hud. kroužků – paní M. P. dodala seznamy přihlášených dětí – viz příloha.
usnesení: Rada
bere na vědomí.

Usnesení č. 190/15/místostar., IA – Nápravná opatření z přezkoumání hospodaření MČ za rok 2014
Nápravná opatření uvedená v příkazu starosty č. 4 ze dne 9.7.2015 byla realizována a zpráva o jejich splnění byla
předána osobně k zaevidování na Magistrát hl. m. Prahy vedoucí kontrolní skupiny paní Ing. D. P. dne 30.9.2015
(provádějící kontrolu přezkumu hospodaření na naší městské části).
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usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 191/15/místostar. – Zvýšení kapacity ZŠ Kbely a zapsání do rejstříku škol
MŠMT odd. rejstříku škol v mimořádném termínu kladně reagovalo na naši naléhavou žádost a zapsalo zvýšenou
kapacitu ZŠ Kbely dle požadavku již od 1. 9. 2015.
Úsek školství informuje, že máme schváleno navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ZŠ Albrechtická na 1050
žáků. Dále bylo Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy schváleno navýšení nejvyššího povoleného počtu
žáků ve školní družině a to na 470 žáků a dále nejvyšší povolený počet strávníků ve školní jídelně na 920 strávníků.
Vše je zapsáno do školského rejstříku s účinností od uvedeného letošního 1. září.
usnesení: Rada s potěšením
bere na vědomí tuto informaci.
Usnesení č. 200/15/OMIBNH – Výměna deskového výměníku u VS Toužimská
V příloze předkládáme nabídky firem na dodání a montáž deskového výměníku u VS Toužimská.
firma
sídlo
IČO
Cena bez DPH
Cena vč. DPH
JANPE s.r.o.
Praha 4
27103676
244 740,296 135,PORR a.s.
Praha 10
43005560
216 862,262 403,Termonta Praha a.s.
Praha 10
4716234
235 400,284 843,usnesení: Rada
přijímá nabídku f. PORR a.s. na výměnu deskového výměníku CB 300 - 100M za celkovou cenu vč. DPH 262 403,- Kč a
pověřuje vedoucího OMIBNH podpisem objednávky.
Usnesení č. 205/2015/PR – VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ spojené s otevřením nově zrekonstruované budovy ZŠ k datu
1.9.2015
Akce úspěšně proběhla – viz foto a video dokumentace: http://kbely.tv/video/603-den-otevrenych-dveri-noveskolyhttp://kbely.tv/video/604-vitejte-v-nove-skole
http://marel.praha19.cz/1_9_2015.html a http://marel.praha19.cz/31_8_2015.html
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 223/15/PR – Oslava 95. výročí kbelské knihovny
Knihovnice po projednání s p. místostarostkou, s komisí kultury, s p. tajemníkem a s pracovnicí PR předkládá leták na
oslavu k 95. výročí knihovny. Akce se koná k datu 26.10.2015 (výroční den vzniku kbelské knihovny), v komorním
prostředí multifunkčního srubu - v klubovně skautů. V literárním a hudebním pásmu zde vystoupí J. D. a J. B.
Moderátorkami programu budou B. M. a M. K.- divadelní spolek Prima den. Jsou pozvání i další hosté, např. paní
kronikářka E. aj. Bude zde uveřejněna i historicko – statistická zpráva, týkající se historického vývoje knihovny ve
Kbelích (fotografie z akcí, unikátní knihovní svazky apod.). Původně plánovaný koncert folkové skupiny Klíč byl po
dohodě s p. starostou - vzhledem k nedostatku financí odvolán.
usnesení: Rada
souhlasí a
kvituje doporučení knihovnice na oslavu tohoto významného 95. výročí místní knihovny a
ukládá PR organizačně zaštítit celou akci.

Usnesení č. 240/15/star., místostar. – Setkání starostů městských částí 1 – 57 ve Kbelích – vyjádření se k dotačním
vztahům
Starosta spolu s místostarostkou informuje o mimořádné události – setkání starostů či pověřených zástupců všech 57
městských částí, jehož hlavními programovými body byly dotační vztahy ve vztahu jak ku hl. m. Praze, tak státnímu
rozpočtu a také realizace úpravy jednacího řádu. Starostové schválili usnesení, které se stane podkladem pro jednání
s Radou a Zastupitelstvem HMP ve věci návrhu rozpočtu HMP a finančního vztahu k městským částem, neboť tímto
představitelé MČ jednoznačně odmítli návrh Rady HMP, která 13.10.2015 schválila neprojednané dotační vztahy,
které opět poškozují – ubírají 6 tzv. velkým MČ a drobné procento ostatním přidávají. Naše MČ je na tom v porovnání
s ostatními MČ nejhůře.
usnesení: Rada
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nesouhlasí s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2459 ze dne 13.10.2015 k návrhu dotačních vztahů k městským částem
hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016,
souhlasí se schváleným usnesením starostů MČ 1-57 ze dne 15.10.2015,
schvaluje usnesení starostů jako své usnesení a
ukládá starostovi zaslat usnesení Magistrátu hl. m. Prahy jako stanovisko k návrhu rozpočtu a finančního vztahu
rozpočtu HMP k městským částem na rok 2016.
Usnesení č. 246/15/star. - Mimořádné poděkování zaměstnancům ÚMČ za organizaci a účast na akcích MČ Praha
19 v r. 2015
Tajemník na základě žádosti p. starosty informuje Radu o zapojení zaměstnanců ÚMČ Praha 19 do organizace
tradičních kulturních akcí pro veřejnost pořádaných kbelskou radnicí.
Jedná se o nadstandardní činnosti zaměstnanců ÚMČ Praha 19 v mimopracovní době.
Níže uvedení zaměstnanci se účastní na celodenních akcích od zač. roku 2015: DĚTSKÝ KARNEVAL, REPREPLES,
JARMARK, ČARODĚNICE, DEN DĚTÍ, NOC S ANDERSENEM, PASOVÁNÍ PRVŇÁKŮ, POSVÍCENÍ, akcích knihovny a
mnohých dalších. Jsou to většinou akce na sportovních hřištích, v knihovně, ale mezi nejrozsáhlejší a nejnáročnější
patří ty, co se konají v Centrálním parku a vyžadují perfektní přípravu a organizaci. Z dalšího se jmenovaní
zaměstnanci pravidelně účastní i mnohých akcí pro seniory v rámci aktivizace seniorů – tj. besedy, vernisáže,
koncerty a jejich příprava, ergoterapie, muzikoterapie, tematické semináře a přednášky, vč. přípravy občerstvení a
další propagace úřadu. Zde bychom museli bez takovéto pomoci platit značné částky za zprostředkování lidí přes
agentury (jako je praxí v jiných městských částech).
Je to jmenovitě těchto 26 zaměstnanců:
JUDr. N., Š. E., B. P., M. P., E. K., A. D., K. D., I. P., P. O., J. Š., I. N., V. B., R. Č., V. B., R. Š., H. R., I. M., J. S., M. M., P.
H., D. M., B. A., I. M., J. B., O. Š., T. B.
usnesení: Rada
vyslovuje poděkování všem výše uvedeným zaměstnancům za jejich volný čas věnovaný organizaci a účasti na
kulturních akcích ve Kbelích pořádaných kbelskou radnicí
Vysoce si váží nasazení jednotlivých lidí a u zaměstnanců pak zvláště.
Usnesení č. 258/15/OMIBNH - Návrh cenové mapy pozemků pro rok 2016
V příloze předkládáme návrh aktualizace cenové mapy stavebních pozemků pro rok 2016 k připomínkování. U lokalit,
kde došlo ke změně, jsou ceny roku 2015 uvedeny v mapové příloze modře.
usnesení: Rada
souhlasí s návrhem cenové mapy pro rok 2016 a
ukládá OMIBNH sdělit toto stanovisko předkladateli.
Usnesení č. 262/15/OT – Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku krizového řízení ÚMČ Praha 19
Tajemník informuje radu o proběhlé kontrole dne 24. září 2015 týkající se připravenosti na řešení mimořádných
událostí a krizových situací (viz příloha).
Závěr kontroly: v rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Je doporučeno uskutečnit jednání Bezpečnostní rady MČ Praha 19 nejméně dvakrát ročně.
usnesení: Rada s uspokojením
bere na vědomí.
Usnesení č. 267/15/OT - Zajištění nových licencí pro servery
Koncem roku 2013 odbor informatiky upozorňoval na zvýšenou finanční zátěž do oblasti informatiky na rok 2014.
Jednalo se především o změnu operačních systémů počítačových stanic, změnu kancelářského balíku Office a změnu
na serverové části, tedy 2 serverové operační systémy a emailový systém Exchange. Změna operačních systému
počítačových stanic a kancelářského balíku již proběhla, na obměnu serverové části již nebyl dostatek finančních
prostředků. Dne 8. dubna 2015 již vypršela podpora systému ze strany Microsoft, avšak z důvodu financování
Základní školy opět nebyl k dispozici dostatek finančních prostředků. V současné době je již obměna nutná, neboť
systémy mezi sebou nekomunikují tak jak by měly a funkčnost jednotlivých funkcionalit je omezená (viz příloha).
Na základě uvedeného, je nutno zakoupit:
- 2x licence Windows Server 2012 R2 Standard + 1 x 70 klientských licencí
- 1x Microsoft Exchange Server + 70 klientských licencí
- Instalace a konfigurace (viz příloha)
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Dle níže uvedené tabulky s cenovou nabídkou oslovených firem vyplývá, že nejvýhodnější nabídka byla předložena
firmou Your System v celkové ceně 339 201,72 Kč vč. DPH.
Podrobné cenové nabídky firem jsou uvedeny v příloze.
NÁZEV FIRMY
Your System
COMPUTER HELP, spol. s r.o.
SOFTMARKET, s.r.o.

CENA VČ. DPH
339 201,72
356 153,82
360 071,80

usnesení: Rada
souhlasí se zakoupením výše uvedeného počítačového vybavení u firmy Your System za celkovou cenu 339 201,72 Kč
vč. DPH.
Usnesení č. 268/15/OŽPD – Vánoční osvětlení
Firma Eltodo zajistí instalaci vánočního osvětlení v MČ Praha 19. Svícení bude v termínu 29. 11. 2015 – 6. 1. 2016 za
cenu 112 117,- Kč včetně DPH. Nabídka obsahuje 64 dekorů na sloupech veřejného osvětlení, dále osvětlení 7
stromů včetně stromu v centrálním parku. Cena zahrnuje montáž, demontáž a energii.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
pověřuje vedoucí OŽPD podpisem objednávky.
Usnesení č. 269/15/OŽPD – Cyklokrosový závod v centrálním parku
Pan R. S. požádal o souhlas MČ Praha 19 s pořádáním cyklokrosového závodu v centrálním parku a lesoparku u
Semčické. Závod se má konat dne 22. listopadu. Mapka je přiložena.
usnesení: Rada
souhlasí s konáním akce za podmínky, že nebude poškozena zeleň v Centrálním parku a trasa povede pouze po
zpevněných plochách
ukládá ved. OŽPD žadateli sdělit toto své rozhodnutí.

23. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 13.11.2015
Na tomto zasedání rada projednala 2 nová usnesení.
Usnesení č. 282/15/OE – OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
V období od 21.10.2015 do 21.11.2015 probíhá připomínkové řízení k novele obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství. Viz komentář v příloze.
usnesení: Rada
souhlasí se zněním OZV, týkající se MČ Praha 19 a
ukládá EO oznámit navržené změny příslušnému odboru MHMP.
Usnesení č. 283/15/OT - Zakoupení plné verze SQL Serveru a operačního systém Windows Server std MVL
účetnictví od firmy Gordic je od počátku provozován na SQL serveru. V počátcích poskytoval Microsoft SQL server, na
kterém mohly být zdarma provozovány databáze o maximální velikosti 2GB, což nám až do roku 2010 postačovalo.
Koncem roku 2010 kdy se propojovalo účetnictví s magistrátem, se zjistilo, že již velikost databáze 2GB pro provoz
nepostačuje. Naštěstí se zjistilo, že Microsoft mezitím navýšil v SQL serveru zdarma velikost databáze na 10GB. Firma
Gordic v tom roce 2010 řekla, že 10GB pro provoz účetnictví GINIS bude stačit. Po 5 roků opravdu místo postačovalo.
Jenže množství dat za 5 roků narostlo a nyní již databáze nepostačuje a hrozí každou chvíli, že velikost dat dosáhne
maxima a účetnictví nebude možné provozovat. Z tohoto důvodu je třeba zakoupit plnou verzi SQL serveru, na
kterém může běžet neomezený počet databází s neomezenou velikostí a k databázím může přistupovat neomezený
počet klientů (uživatelů). SQL server musí být provozován na operačním systému, a proto je třeba zakoupit i operační
systém Windows Server std MVL. Současné účetnictví je provozováno na Serveru 19-APL1, jehož kapacita a výkon
není též již dostatečný. Proto bude vytvořen nový virtuální server (prostor na disku), na něj bude nainstalován
operační systém Windows Server std MVL a na tento operační systém bude nainstalován program SQL server. V SQL
serveru bude vytvořena databáze. Následně budou data ze staré databáze, která běží nyní na serveru 19-APL1
přemigrována (přesunuta) do nové databáze. Přesun dat mezi databázemi bude provádět firma GORDIC, která
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současnou databázi spravuje. Cenová nabídka, která je přiložena nezahrnuje práce, které souvisí s přesunem dat
mezi databázemi.
REKAPITULACE:
PC-Klienti – Neomezený počet
PC-serverová část – 1 licence Windows Server std MVL
Windows Server® je serverový operační systém který využívají firmy po celém světě, od nejmenších prostředí až po
nadnárodní korporace. Windows Server definuje zcela novou kategorii v serverovém světě, díky stovkám nových
technologií a vylepšení. Namátkou lze jmenovat novinky v oblasti virtualizace, práce s úložištěm, síťovými prvky,
vysoké podpoře automatizace, aj.
Microsoft SQL Server Per Core 2014 / 2*core
Microsoft SQL Server je softwarový databázový systém společnosti Microsoft, který slouží k tvorbě databází, na
kterých potom mohou být provozovány různé programy. Současně používáme SQL Server 2008 R2, který je zdarma,
ale lze na něm provozovat databáze o maximální velikosti 10GB.
Poznámka: na současném SQL Server 2008 R2 běží i databáze Triáda, která se časem též zaplní a nastane stejná
situace jako v případě GINIS.
Pokud se zakoupí nový program pro Matriku, jejich databáze též běží na SQL Serveru.
Dle níže uvedené tabulky s cenovou nabídkou oslovených firem vyplývá, že nejvýhodnější nabídka byla předložena
firmou Your System v celkové ceně 135 756,74 Kč vč. DPH.
Podrobné cenové nabídky firem jsou uvedeny v příloze.
NÁZEV FIRMY
Your System
COMPUTER HELP, spol. s r.o.
KAISER DATA s.r.o.

CENA VČ. DPH
135 756,74
139 286,73
141 921,00

usnesení: Rada
souhlasí se Zakoupení plné verze SQL Serveru a operačního systém Windows Server std MVL vč. instalace a
konfigurace u firmy Your System za celkovou cenu 135 756,74 Kč vč. DPH.

24. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 30.11.2015
Na tomto zasedání rada projednala 33 nových usnesení.
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Tajemník informuje:
V Klubu seniorů Kbely probíhají pravidelné schůzky každou středu každý druhý týden, aktuálně proběhla
 ke dni 29.10. tematická přednáška a lidové pranostiky
 25.11. – promítání fotografií z výletů
dále se v klubovně připravuje:
 9.12. vánoční besídka
 30.12. – rozloučení se s rokem 2015
Ve Svazu tělesně postižených Kbely probíhají také pravidelné schůzky každou středu ob týden, aktuálně proběhla
 4.11. – přednáška v klubu – Vinořský kostel
 12.11. – praktický kurzy sebeobrany vč. konzultace pro případ násilného přepadení a účinné rady k prevenci
– O. Š.
 24.11. – návštěva mobilních členů STP - Divadla U Valšů v rámci projektu Život 90 – představení s názvem:
„Polib tetičku“
dále se v klubovně připravuje:
 2.12. – povídání o Vánocích
 18.12. – LD – Vánoční setkání s besedou se zajímavými umělci
V rámci ergoterapie se v pátek 27.11. konala tvořivá dílna v DS Mladoboleslavské, kde si senioři za podpory radnice
vyráběli adventní výzdobu, věnce aj.
Senioři pravidelně navštěvují akce MČ Praha 19, aktuálně jsou zváni a někteří se i aktivně účastní akcí Rozsvícení
vánočního stromu, výstavy betlémů a taktéž kvitují a těší se na rozdávání betlémského světla ve Kbelích.

8
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že nad rámec běžné činnosti proběhl v termínech 11.11.2015 a 18.11.2015
v rámci Nízkoprahového centra aktivit MČ Praha 19 kurz první pomoci pro učitele ZŠ, kdy dne 11.01.2016 od 17:00
hodin bude tento kurz realizován i v rámci MŠ Kbely. Realizátory kurzu jsou certifikovaní a zkušení pracovníci
záchranné služby.
Bezpečnostní ředitel dále informuje Radu, že na základě předchozích usnesení Rady vypracoval projektovou žádost,
tuto předložil k podpisu starostovi MČ Praha 19 a i s tímto podpisem tuto dne 13.11.2015 podal v rámci podmínek
Městského programu prevence kriminality HMP na rok 2016. Tato dotační podpora v případě přidělení nevyžaduje
žádnou míru finanční spoluúčasti žadatele.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 646/13/místostar./OMIBNH – Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného
počtu žáků
Za OKS: Na základě zaslané žádosti o uvolnění finančních prostředků MŠMT dne 25. 11. 2015 ministerstvo zaslalo
informaci o převedení přiznané dotace ve výši 15 mil. na účet kraje tj. hl. m. Prahy. V souladu s tím, byla zalána
žádost na HMP o přidělení 100% krytí resp. kofinancování dotace ve stejné výši z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy.
Zároveň na základě jednání s vedoucím rozpočtu a Ing. Javornickou byla zaslána žádost o odpouštění části půjčky či
poskytnutí dotace na dofinancování vybavení II. a III. etapy dle výběrového řízení na typizovaný nábytek ve výši
3.019.712,- Kč a dále na interaktivní tabule do nové budovy v hodnotě 1.360 tis. Kč.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
souhlasí s výše uvedeným postupem a podanými žádostmi.
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán (Územní plán hl.m. Prahy)
Metropolitní plán:
Na Výboru územního rozvoje MHMP dne 19.11.2015 sdělili zástupci IPRu, že metropolitní plán bude do 30.11.2015
předán pořizovateli k následnému projednávání. Dále VURM doporučil, aby oznámení projednání metropolitního
plánu bylo zveřejněno 60 dnů předem a tím byla prodloužena lhůta na prostudování tohoto materiálu.
Pražské stavební předpisy:
Žádné aktuální informace.
usnesení: Rada
bere na vědomí informaci k metropolitnímu plánu a pražským stavebním předpisům
Usnesení č. 17/14/OV - Regulační plán
Dne 3.12.2015 se na MHMP uskuteční schůzka o možném zpracování analytických studií. Komise výstavby
doporučuje zpracovat tyto studie pro lokality totožné, které byly navrženy pro zpracování regulačního plánu – viz
bod 2. zápisu z 11. jednání komise výstavby dne 23.11.2015
- Pozemky navazující na Zamašskou až za těleso dráhy vlevo od Semilské směrem ke hřbitovu
- Pozemky mezi Mladoboleslavskou a Hornopočernickou (pouze k vymezené zeleni) směrem na Vinoř
- Pozemky v areálu LOM a Pal
- Pozemky trojúhelníkového tvaru u Toužimské těsně navazující na lesopark Letňany – Kbely
- Pozemky na konci Hůlkové směrem na výstavbu Skanska
- Pozemky za Knaufem - park
usnesení: Rada
souhlasí s projednáním analytických studií ve výše uvedeném rozsahu a
ukládá místostarostovi zajistit zadání studie zastavěnosti vybraných lokalit dle doporučení komise výstavby.
Usnesení č. 128/15/OT/Pavl. - Informace z Mateřské školy - Kbely
Ředitelka Mateřské školy Praha – Kbely informuje Radu:
 Akce mateřských škol
 Halloweenské setkání mateřských školy
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 Články do Kbeláku
 Nová videa – spolupráce s kbely.tv
 KRC „CoByDup“
 Koncepce rozvoje
Podrobné informace za období říjen - listopad jsou v přílohách.
usnesení: Rada s potěšením
bere na vědomí informace sl. ředitelky.
Usnesení č. 216/15/taj. - STREET WORKOUT
Proběhla realizace workoutu, vč. pryžové dopadové plochy. Slavnostní otevření za přítomnosti žáků základní školy
proběhlo 13. listopadu. Blíže pak v reportáži TV Kbely http://kbely.tv/video/640-otevreni-workout-hriste Dále bylo
na stranu k nejbližšímu domu vysazeno, na základě požadavku tamních občanů, několik stromů.
V návaznosti na oblibu tohoto venkovního cvičení, předchozího výběrového řízení a dlouhodobé poptávky občanů
z oblasti Pod Nouzovem a Herlíkovická po prvcích, které jsou určeny pro mládež, navrhujeme umístit do této lokality
tři samostatné cvičící prvky, a to monkey bar, bradla a trojitou hrazdu za cenu 53.587,- bez DPH od firmy Vin Metal,
s.r.o. V příloze nabídka.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
souhlasí s instalací třech prvků do oblasti Pod Nouzovem a
pověřuje vedoucí OŽPD realizací tohoto záměru.
Usnesení č. 284/15/OT - Zakoupení aplikace Matrika a Legalizace/Vidimace
od roku 2006 do současnosti používáme na zápisy matrik Program Matrika od firmy Triada.
Po celou dobu používání nebyl žádný výrazný problém, vždy když došlo k nějaké předmětné novelizaci legislativy,
Triada požadavky legislativy zapracovala. V současné době však Triada nepovažuje vývoj matričního programu za
svou prioritu a přestala program vyvíjet, čímž už program neplní svůj účel. Např. neumožňuje agendu státního
občanství, patřičné matriční tiskopisy jak pro agendu sňatků, tak kontroly např. RČ, OP a další.
Z výše uvedeného důvodu je nezbytné zakoupit program, který splňuje všechny požadavky jak občanskosprávního
odboru, tak požadavky z oblasti legislativy. Novým programem se také usnadní práce matrikářek i v agendě sňatků
mezi cizinci.
Hlavní město Praha zakoupilo na tento program multilicenci + základní podporu a má uzavřenou smlouvu s firmou
MARBES CONSULTING s.r.o. proto je cena od této firmy nejnižší, neboť nemusíme tuto licenci a základní podporu
platit.
Tento program v současné době používá asi 15 městských částí.
Po úspěšné instalaci a migraci by byla ukončena smlouva s f. Triada na modul Matrika, ostatní moduly jsou zatím
funkční.
CENOVÉ NABÍDKY NA IMPLEMENTACI PROGRAMU:
Nabídka MARBES CONSULTING s.r.o.: 83 490 Kč vč. DPH
Nabídka Gsoft: 105 270,- Kč vč. DPH
Nabídka Your System: 113 437,50 Kč vč. DPH
usnesení: Rada vzhledem k výše uvedenému
souhlasí se zakoupením aplikace Matrika a Legalizace/ u firmy MARBES CONSULTING s.r.o.: za celkovou cenu 83 490
Kč vč. DPH a
pověřuje p. starostu podpisem smlouvy po právním prověření.
Usnesení č. 287/OKS, OMIBNH - Inventarizace majetku za rok 2015
OKS předkládá příkaz starosty č. 7 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha 19 a organizací jí
zřízených za rok 2015. Proškolení vedoucích dílčích inventarizačních komisí proběhne dne 16.12.2015 v 10.00 hodin
v hlavní zasedací místnosti úřadu.
usnesení: Rada
nařizuje provést inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 19 k 31. 12. 2015 u všech subjektů hospodaření
uvedených v příkazu starosty č. 7, a to v souladu s metodickými pokyny dle usnesení Rady HMP,
ukládá OMIBNH :
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-

zajistit provedení inventarizací v souladu s právními předpisy a výše uvedeným metodickým pokynem RHMP,
a to v termínu do 31. 1. 2016,
- předložit radě zprávu o výsledku inventarizace včetně návrhů na odstranění zjištěných nedostatků a jejich
vypořádání, a to v termínu do 20.2.2016,
ukládá ředitelům právnických osob :
- zajistit provedení inventarizací v souladu s právními předpisy a výše uvedeným metodickým pokynem RHMP,
a to v termínu do 31. 1. 2016.
Usnesení č. 292/15/OMIBNH – Darování movitého majetku Základní škole Albrechtická
Po dokončení nové budovy Základní školy Kbely je nutné movitý majetek, tj. nábytek a zařízení kuchyně darovat
Základní škole Kbely jako uživateli. Právně prověřená darovací smlouva v příloze.
usnesení: Rada
souhlasí s darováním movitého majetku dle přílohy pro ZŠ Albrechtická,
ukládá ved. OMIBNH uvedenou darovací smlouvu předložit ke schválení na nejbližší jednání ZZMČ a po jeho
schválení
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. 294/15/OMIBNH – Oprava a rekonstrukce rozvaděčů MaR a elektro
V domovních předávacích stanic u bytových domů Boseňská 774, Mladoboleslavská 843, Toužimská 659,
Domousnická 649 a Domousnická 643 jsou nefunkční řídící jednotky, a je tedy nutná jejich výměna, a to i z důvodu,
že řadu let se stávající řídící jednotky nevyrábějí a při jejich poruše je nutné je nahradit novými jednotkami.
S uvedenou výměnou řídící jednotky souvisí i provedení rekonstrukce měření, regulace a elektra v uvedených
stanicích. V příloze předkládáme následující nabídky:
firma
Martel Mukařov
SIEMENS s.r.o. Praha
Devátá energetická s.r.o., Praha 9

IČO
45877718
00268577
45793590

Cena bez DPH
259 552,234 403,247 450,-

Cena vč. DPH
314 058,283 628,299 415,-

Doporučuje přijmout nabídku firmy Siemens s.r.o. za celkovou cenu vč. DPH 283 628,- Kč.
usnesení: Rada
přijímá nabídku f. Siemens s.r.o. na celkovou rekonstrukci uvedených domovních předávacích stanic za celkovou
cenu vč. DPH 283 628,- Kč a
pověřuje vedoucího OMIBNH podpisem objednávky.
Usnesení č. 302/15/OŽPD – Intenzifikace ČOV Kbely
Odbor ochrany prostředí MHPM zahájil zjišťovací řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
k záměru „Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19 (revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19“
podanou oznamovatelem ZAVOS s.r.o. (zastupující investora záměru HMMP, OMI). Bylo odesláno souhlasné
vyjádření k záměru.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 303/15/OŽPD – Lesopark Hůlkova
V roce 2014 byla zpracována ideová studie lesoparku Hůlkova. Lesopark by měl sloužit jako rekreační zázemí pro
obyvatele Hůlkovy ulice a posléze i nové zástavby Skanska.
Na základě zkušeností se spoluprací MHMP doporučuje OŽPD, aby MČ připravila dokumentaci pro územní
rozhodnutí, která bude moci být projednána s HMP a dalšími dotčenými orgány. Samotná realizace může probíhat ve
spolupráci HMP (zřízení sítě cest), MČ a stavebníků (přebytky ornice jako odhlučnění areálu letňanského letiště,
náhradní výsadby zeleně za pokácené stromy). Po zastavění okolních pozemků, které je navrženo v územním plánu,
by tato zeleň sloužila jako centrální park pro novou výstavbu. Bylo poptáno zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí:
Zhotovitel
Ing. S. Ch., Rožnov pod Radhoštěm

IČO
2249529

Cena celkem
103 500,- Kč
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MgA. J. D., Liberec

63750295

EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., Světská 1418, Praha 9 – Kyje

4716234

není plátce DPH
88 400,- Kč
není plátce DPH
87 120,- Kč
vč. DPH

usnesení: Rada
bere na vědomí a
souhlasí se zadáním zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí nejlevnější nabídce od firmy EKOHYDROGEO
Žitný s.r.o. za cenu 87 120,- vč. DPH a
pověřuje vedoucí OŽPD objednáním dokumentace.
Usnesení č. 304/15/OE – Návrh zásad rozpočtového provizoria na rok 2016
Vzhledem k tomu, že hlavní město Praha zatím nemá schválený rozpočet a není jistá výše dotací od HMP na výkon
samosprávy ani státní správy navrhuji, aby MČ Praha 19 hospodařila v prvních měsících roku 2016 podle
rozpočtového provizoria.
V příloze je návrh zásad hospodaření MČ Praha 19 dle rozpočtového provizoria a rozpis výdajů rozpočtového
provizoria po jednotlivých měsících za leden až březen 2016.
Návrh rozpočtového provizoria vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2015 a stanoví měsíční výdaje ve výši 1/12
ročního rozpočtu.
usnesení: Rada
souhlasí s návrhem zásad rozpočtového provizoria a rozpisem výdajů na leden až březen 2016 a
ukládá EO je předložit na příštím zasedání ZMČ.
Usnesení č. 315/2015/OKS-IA – Veřejnosprávní kontrola u ZŠ Praha - Kbely
Interní auditorka informuje radu o proběhlé VSK u příspěvkové organizace Základní škola Praha-Kbely zaměřené na
hospodaření příspěvku na provoz od zřizovatele za období 1.1.2014 – 30.6.2015, výběrovou kontrolu dokladů a
doplňkovou činnost. Kontrolou byli pověřeni Ing. Z. a Ing. I.. Skutečné čerpání příspěvku odpovídá rozpočtu a
požadavkům na příspěvek na provoz od zřizovatele v kontrolovaném období. Hospodářská činnost je zisková. Vnitřní
kontrolní systém organizace je nastaven jako celek dobře, vytváří podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné
využívání veřejných prostředků, např. prováděním poptávkových řízení minimálně u 3 dodavatelů u zakázek nad 50
tis. Kč. Bylo doloženo provádění předběžné, průběžné i následné řídící kontroly písemným pověřením správce
rozpočtu, hlavní účetní a příkazce operace. Výkon předběžné kontroly je dokladován Likvidačním listem faktury se
všemi příslušným podpisy a údaji, vystavováním písemných objednávek (do 10 tis. Kč vystavením „požadavku“).
V rámci kontroly byla domluvena doporučení a byla uložena dvě nápravná opatření uvedená v závěru protokolu.
Protokol v příloze usnesení (Příloha č. 19).
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 316/2015/OKS-IA – Dotace z rozpočtu MČ P19 na rok 2016 - VFP
V souladu se Zásadami poskytování dotací a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Městské části Praha 19 předložilo
17 žadatelů o poskytnutí dotace celkem 39 žádostí na podatelnu úřadu. Ing. Z. žádosti zaevidovala, zkontrolovala
splnění předložení všech formálních náležitostí, případně si vyžádala dodatečné předložení chybějících dokladů.
Cílem poskytování dotací je zejména vytvoření a udržení základních podmínek pro aktivity v oblasti mládeže,
tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví,
protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, vše na území Městské části Praha 19.
MČ Praha 19 rozhoduje o přidělení dotace a její výši dle předem stanovených kritérií: výše schváleného rozpočtu na
podporu sportu, mládeže, výchovy, sociálních služeb; společenská prospěšnost pro občany MČ P19 a počtu osob, pro
které je podpora určena, dále se přihlíží k výši poskytnuté podpory žadateli v minulých letech, jejímu přínosu pro
obyvatele MČ Praha19 a řádnému vyúčtování podpory. Na poskytnutí dotace z rozpočtu není právní nárok.
Systém i proces poskytování dotací je nastaven tak, aby veškerá podpora MČ Praha 19 probíhala podle stejných
pravidel. V jednotných formulářích žádostí o dotaci žadatelé musí předložit mimo jiné strukturovaný rozpočet
nákladů a výnosů a v něm zdůvodnit přiměřenost plánovaných nákladů, dále žadatelé popisují projekt, výdaje, které
budou hrazeny v rámci projektu z poskytnuté dotace, a společenskou významnost projektu zejména pro obyvatele
MČ P19. Žadatelé mohou být v průběhu hodnocení žádostí vyzváni k veřejnému slyšení.
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V příloze č. 18 – Tabulka – Seznam žadatelů o dotaci pro rok 2016 + požadovaná částka. Žadatelé jsou rozděleni dle
oblastí zaměření jejich činností a projektů na oblast sociální (Tichý svět, Farní charita Neratovice, Středisko
křesťanské pomoci Horní Počernice, Kub Kvítek), výchova dětí (KRC CoByDup, Cestička), hudební (Gaudium
Cantorum, Sdružení pěveckého sboru Camerata), zájmové kroužky (Skaut S.S.V., Junák Athabaska, Spolek Prima den),
sportovní závody (Kbely cycling team - Letňansko-kbelský pahorek, PALESTRA - Kbelská desítka), podpora
sportovních klubů (TJ Sokol Kbely - pozemní hokej, košíková, stolní tenis, sokolská všestrannost/malé děti a ženy/,
Spartak Kbely – fotbalisté, ŠAKAL – atletický klub mládeže, Sportovní klub Kbely – florbal, šachy, Hanspaulka, zumba,
volejbal, cyklisté).
Přílohy č. 1 – 17 – Žádosti jednotlivých žadatelů (popis projektu, rozpis výdajů hrazených z přidělené dotace).
Rada obdržela 17 žádostí na veřejnou finanční podporu v celkovém rozsahu cca 1,4 mil. Kč.
usnesení: Rada
konstatuje, že objem finančních prostředků bude v roce 2016 stejný jako v roce 2015 tzn. do 1 mil. Kč. Rada, po
seznámení se s materiálem, rozčlení finanční prostředky vybraným žadatelům.

25. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 7.12.2015
Na tomto zasedání rada projednala 5 nových usnesení.
Usnesení č. 245/15/místostar. – Rozdělení Mateřských školek Kbely
Předkládáme v příloze materiál na 7. ZZMČ, kterým by Zastupitelstvo mělo projednat a schválit rozdělení MŠ Kbely
spolu se listinami nově vzniklých subjektů.
usnesení: Rada
schvaluje limit finančních prostředků na rozdělení těchto dvou subjektů v roce 2016 na 50 000 Kč.
souhlasí s předkladem na 7. ZZMČ.
Usnesení č. 292/15/OMIBNH – Darování movitého majetku Základní škole Albrechtická
V příloze předkládáme návrh usnesení na jednání ZZMČ ve věci darování movitého majetku Základní škole
Albrechtická.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 297/15/OMIBNH - Věcné břemeno PREdi - rozšíření kNN Železnobrodská
V příloze předkládáme návrh usnesení na jednání ZZMČ ve věci zřízení věcného břemene uložení kabelů do pozemků
svěřených MČ P19 parc.č. 2007 (ostatní komunikace) a 175/1 (jiná plocha) k. ú. Kbely o celkové délce 74 m za účelem
realizace plánované přípojky pro bytový dům v ul. Toužimská (Rodinka).
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 304/15/OE – Návrh zásad rozpočtového provizoria na rok 2016
Materiál bude předložen na příští zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 306/15/OE – Zvýšení provozního příspěvku ZŠ - rozpočtová změna č. 23/2015
Materiál bude předložen na příští zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 308/15/OE – Rozpočtová změna č. 25/2015 – dar fy KNAUF
Materiál bude předložen na příští zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 312/15/OE – Návrh směrnice k stanovení některých účetních postupů a postupů k zajišťování účetních
dokladů
Dle českých účetních standardů musí městská část stanovit vnitřním předpisem některé postupy účtování. Návrh
směrnice k stanovení některých účetních postupů a postupů k zajišťování účetních dokladů je v příloze. Povinnosti
vyplývající z této směrnice byly již dříve stanoveny směrnicí o oběhu účetních dokladů, nově jsou řešeny pouze
postupy účtování.
usnesení: Rada
schvaluje směrnici k stanovení některých účetních postupů a postupů k zajišťování účetních dokladů.
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Usnesení č. 317/15/OE – Schválení odpisového plánu příspěvkových organizací na rok 2015
Příspěvkové organizace účtují o svěřeném majetku a také ho odpisují. Roční odpis je převáděn do fondu investic.
Finanční prostředky potřebné na tento převod čerpají příspěvkové organizace z provozního příspěvku.
Odpisový plán ve formě pravidel pro odpisování (jak má být stanovena doba životnosti po kterou má být majetek
odpisován) mají obě organizace schválený, nicméně v loňském roce nebyl schválen konkrétní seznam majetku
s konkrétní výší ročního odpisu. Tento materiál na základě auditu napravuje tento nedostatek.
usnesení: Rada
schvaluje odpisový plán Základní školy Albrechtická a Mateřských škol Kbely dle přílohy.
Usnesení č. 318/15/IA – Aktualizace vnitřní směrnice Inventarizace majetku a závazků
Interní auditorka ve spolupráci s vedoucím EO předkládají radě ke schválení dodatek č. 1 ke směrnici Inventarizace
majetku a závazků ze dne 30.11.2011. Byl aktualizován článek 6 (inventarizační písemnosti) s ohledem na uvedené
nedostatky v Protokolu z následné veřejnosprávní finanční kontroly za rok 2014 provedené odborem kontrolních
činností MHMP v květnu 2015 u MČ Praha 19. Dodatek č. 1 v příloze č. 3.
usnesení: Rada
schvaluje Dodatek č. 1 ke směrnici Inventarizace majetku a závazků ze dne 30.11.2011
Usnesení č. 319/15/místost. – Žádost o dotaci z programu „Výzva“ MŠMT na vybavení ZŠ
Na základě opakovaného vyhlášení dotační výzvy MŠMT na zkapacitnění škol předkládáme návrh na podání žádosti o
dotaci na vybavení učeben nové budovy naší základní školy. Důvodem je nedokončené vybavení tříd resp.
pokračování II. a III. etapy nábytkového vybavení 3. a 4. nadzemního podlaží školy a dovybavení šaten v celkové
hodnotě 3.019.712,- Kč, a to dle již proběhlého výběrového řízení. Dále nejsou třídy vybaveny interaktivními
tabulemi, ačkoli se tato pomůcka stává již běžným standardem a předpokladem moderní výuky. Předběžný rozpočet
na hodnotu tabulí činí 1.360 tis. Kč. Celkový dotační požadavek má hodnotu 4.379.712,- Kč a povinná spoluúčast MČ
činí 15% tj. 657 tis. Kč.
Mgr. J., která je pověřená jednáním ve věci dotací s MŠMT, zaslala podklady a požadavky, které je nutné zpracovat.
Byly předány EO a OMIBNH ke zpracování.
usnesení: Rada
a) souhlasí s podáním žádosti MŠMT o dotaci na akci/projekt z Programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit
mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky, dále
b) souhlasí se závazkem spolufinancování akce v minimální výši 15%
z celkových způsobilých nákladů akce a úhrady neuznatelných nákladů akce a
c) ukládá místostarostce ve spolupráci s příslušnými odbory zajistit administraci podání žádosti a
komunikaci s Mgr. J.
Usnesení č. 320/15/místost., úsek školství – Nová zřizovací listina ZŠ Kbely
Předkládáme zaktualizovanou novou zřizovací listinu Základní školy Kbely, která odráží novelizaci zákonných norem a
kompletuje do sebe provedené dodatky. Důvodová zpráva a zřizovací listina v příloze.
usnesení: Rada
souhlasí s návrhem nové zřizovací listiny a
ukládá materiál předložit na 7. ZZMČ k projednání.

Usnesení č. 321/15/star. – Svolání zasedání 7. ZZMČ a návrh programu
Starosta svolává řádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 v termínu 16. 12. 2015 od 17:00 hod do sálu Lidového
domu a navrhuje tento program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze 6. ZZMČ
3. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
4. Úprava rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2015
5. Hospodaření MČ Praha 19 v rozpočtovém provizoriu na počátku roku 2016
6. Rozdělení PO MŠ Kbely a nové zřizovací listiny MŠ Letců a MŠ Albrechtická
7. Nová zřizovací listina ZŠ Kbely
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8. Dar gastronomického a interiérového vybavení Základní škole – Kbely
9. Zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům parc. č. 2007 a 175/1 k. ú. Kbely
10. Informace z Výborů Zastupitelstva MČ Praha 19
11. Diskuse, vystoupení občanů
12. Závěr
usnesení: Rada
souhlasí s navrženým programem a
ukládá předkladatelům předložit příslušné materiály na 7. ZZMČ.

