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Zpráva o činnosti Rady MČ pro 10. zasedání ZMČ
předkládá starosta MČ Praha 19
Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 9. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 2 řádných zasedáních a 1 mimořádném
zasedání a projednala 53 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.

38. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 7.7.2016
Na tomto zasedání rada projednala 22 nových usnesení.
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Tajemník informuje:
V rámci ergoterapie pokračují tvořivé šicí dílny (využívá se zde materiál z Ikea, ze kterého si nyní senioři
stříhají a tvoří nákupní tašky aj.), i nadále pokračují kurzy seznámení se s obsluhou PC, cvičení seniorů.
Členové Svazu tělesně postižených (STP) se vrátili 18/6/2016 z týdenního rekondičního pobytu v hotelu
Zadov. S úrovní i službami hotelu byli senioři velice spokojeni, všichni si odnáší mnoho zážitků a děkují
radnici za poskytnutí příspěvku, který jim i tento pobyt umožnil. Dále se ve středu 22/6/2016 uskutečnilo
zahradní setkání všech členů spolu s grilováním a příjemnou muzikou.
Klub seniorů (KS) již tvoří souhrn akcí na konec roku. Aktuálně proběhlo ke dni 29/6/2016 v DS
Mladoboleslavské pro všechny přihlášené seniory školení první pomoci. Senioři velmi kvitují praktické
informace od odborníků v oboru zdravotnictví a děkuji radnici za umožnění užitečného školení.
I nadále se kluby STP a KS věnují přípravě dárků a gratulacím všem členům, kteří slaví aktuálně svá
významná jubilea.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že ve smyslu předchozích usnesení probíhá prázdninový provoz NCA,
který bude obohacen o různé turnajové a klubové aktivity.
usnesení: Rada
bere na vědomí.

Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán (Územní plán hl.m. Prahy)
Metropolitní plán:
Návrh nového metropolitního plánu je veřejně dostupný na: http://plan.iprpraha.cz//cs/metropolitni-plan.
Byl sestaven speciální expertní tým, který plán posoudí. Do konce srpna by měl být znám nový
harmonogram tvorby územního plánu.
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. 770/13/Bezp.řed. – Kamerový systém problematických lokalit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že v návaznosti na žádost MČ Praha 19 o registraci projektu
„Kamerový bod Tauferova/Žacléřská“, obdržel dne 17.06.2016 z MV ČR potvrzení o registraci žádané akce.
Aktuálně se připravuje poptávkové řízení na dodavatele. Následně dojde zaslání vytvořených podkladů
k správnímu rozhodnutí MVČR, které umožní reálné čerpání dotace.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 872/13/OŽPD Doprava v klidu
Proběhlo poptávkové řízení na zhotovitele stavby rozšíření parkoviště Semilská. Bylo doručeno celkem pět
nabídek:
Firma
Sídlo
IČO
Cena bez DPH
Jan Špivák
Nelahozeves
66397821
462 319,22
Ing. Tomáš Richtr
Přistoupim
87322161
408 650,74
SKIP stavby s. r. o.
Praha 6
04702344
384 459,61
DTOSTAV s. r. o.
Praha 4
27567524
431 611,83
INGBAU CZ s. r. o.
Pardubice
25941127
396 833,00
Na základě uvedeného poptávkového řízení doporučujeme uzavřít smlouvu s firmou, která
podala nejlevnější nabídkovou cenou. Firma SKIP stavby s. r. o. za cenu bez DPH 384 459,61 Kč. V příloze
návrh smlouvy.
usnesení: Rada
určuje vítězem poptávkového řízení firmu SKIP stavby s. r. o.
pověřuje starostu/místostarostu podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou za celkovou cenu bez DPH
384 459,61 Kč a
souhlasí s přesunem výdajů rozpočtu ve výši 465 196,- Kč z §3113 základní škola do §2212 doprava.
Usnesení č. 359/16/místostar. – Revize otopné soustavy LD
Na základě výzvy k podání nabídky, výkazu výměr a specifikace materiálu (viz příloha) bylo osloveno 5 firem
s následujícím výsledkem:
firma
sídlo
IČO
Cena bez DPH
Havlín TZB s.r.o.
Praha 2
64942856
2 220 900,Trend technologie s.r.o.
Praha 3
25655710
2 087 300,Kontrex s.r.o.
Praha 10
28513681
2 263 950,TempoTerm s.r.o.
Praha 4
42726841
1 965 145,WACOM s.r.o.
Praha 4
25094068
1 482 896,Na základě poptávkového řízení doporučujeme uzavřít smlouvu o dílo s firmou WACOM s.r.o.
usnesení: Rada
odkládá své rozhodnutí do příštího zasedání rady.
Usnesení č. 456/16/OMIBNH – Rekonstrukce stoupajících rozvodů plynu Novákovo nám. 691 - 693
Zakázka byla provedena v odpovídající kvalitě a převzata bez vad a nedodělků. Fotodokumentace o
průběhu zakázky je uložena na odboru.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 463/16/PR – Akce knihovny - Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve dnech 21. 6. 2016 a 22. 6. 2016 proběhl další ročník komorní akce knihovny a radnice - PASOVÁNÍ
PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE. Akce proběhla v prostorách nové budovy ZŠ a stejně jako v minulých letech byl
součástí zábavný program a slavnostní obřad pro všechny zúčastněné děti včetně knižních odměn a malého
občerstvení. V rámci akce došlo k výrazné úspoře finančních prostředků.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
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Usnesení č. 464/16/PR – Informace o pořádání závěrečného koncertu hudebních kurzů u příležitosti
ukončení školního roku 2015/2016
Hudební kurzy ve 2. pololetí šk.r. 2015-2016 navštěvovalo dohromady 38 žáků. Z toho 26 žáků chodilo na
hodiny klavíru a 12 na kytaru. I ve 2. pololetí jsme spolupracovali s Mateřskou školou Albrechtická – kde
žačka A. M. ze třídy pí uč. Pazderové spoluúčinkovala na vystoupeních nejstarších žáků (klavírní doprovod
sborových čísel). Žáci kytarové třídy účinkovali na akcích pořádaných městskou částí a to na Velikonočním
vystoupení 19.3.2016 a 4.6.2016 na programu ke Dni dětí. Dne 14. 6. 2016 v Lidovém domě Kbely
uspořádala MČ Praha 19 ve spolupráci s lektory hudby Závěrečný koncert – účinkovalo na něm 28 žáků,
kteří se představili v sólových číslech, ve čtyřruční hře na klavír a v duetech zpěv + kytara. Koncert měl velmi
příznivý ohlas jak ze strany rodičů, tak i ze strany dalších přítomných hostů. Svědčí o tom i skutečnost, že na
nový školní rok 2016-2017 se již přihlásil plný počet uchazečů.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 478/16/OMIBNH – Rekonstrukce elektro Zdravotní středisko Železnobrodská 764
Na základě Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro uvedenou zakázku, která byla zaslána 5 ti
firmám, proběhlo dne 27.6.2016 v 13.00 hodin otevírání obálek, a ve stanovené lhůtě byly doručeny 4
obálky. V příloze předkládáme protokol o otevírání obálek a jednotlivé nabídky.
firma

sídlo

IČO

Cena bez DPH

EL-EX s.r.o.
Trend technologie s.r.o.
ELEKTRO Mahl s.r.o.
S a S měření a regulace
s.r.o.

Praha 10
Praha 3
Praha 10
Praha 5

41691121
25655710
26418096
25129653

1 244 533,84
1 407 236,02
1 289 436,16
1 349 625,29

Vyhovuje/
nevyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
vyhovuje

pořadí
1
4
2
3

Komise pro otevírání obálek doporučuje přijmout nabídku firmy EL-EX s.r.o.
usnesení: Rada
bere na vědomí výsledek výběrového řízení,
přijímá nabídku firmy EL – EX s. r.o. a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo s vítěznou firmou EL-EX s.r.o. za celkovou
cenu bez DPH ve výši 1 244 533,84 Kč.

39. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 18.8.2016
Na tomto zasedání rada projednala 10 nových usnesení.
Usnesení č. 770/13/Bezp.řed. – Kamerový systém problematických lokalit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že v souladu s předchozími usneseními rady poptal v návaznosti na
registraci projektu „Kamerový bod Tauferova/Žacléřská“ firmy s příslušným předmětem podnikání, kdy byly
doručeny následující nabídky:
FIRMA
S com s.r.o.
OMNILINK Services a.s.
KH servis a.s.
KC system s.r.o.

IČO
25668901
24298557
45279748
28376838

CENA včetně DPH
324.026,00 Kč
328.583,97 Kč
318.969,51 Kč
333.102,11 Kč

usnesení: Rada vzhledem k výše uvedenému
určuje vítězem firmu KH servis a.s. za celkovou cenu včetně DPH 318.969,51 Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou po právním prověření.
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Usnesení č. 515/16/místostar. – Žádost ředitele ZŠ o navýšení počtu žáků v 6. ročníku
Ředitel základní školy žádá zřizovatele o souhlas s mimořádným navýšením počtu žáků z limitu 30 na 32 v 6.
ročnících. Šesté třídy jsou v současné době na hranici počtu žáků do limitu dle šk. zákona, avšak během
prázdnin došlo k přijetí spádového žáka a navíc do limitu se počítají také 2 žáci, kteří studují mimo
republiku. S ohledem na hraniční počet je účelné limit upravit, abychom mohli bez problémů event.
reagovat na přistěhovalé spádové děti. Žádost v příloze.
usnesení: Rada po projednání
schvaluje navýšení počtu žáků v 6. ročníku ZŠ Kbely na 32 pro jednu třídu.
ukládá odd. školství věc administrativně zajistit a předat PO k realizaci.
Usnesení č. 516/16/OT – Směrnice o postupu řešení peněžitých pohledávek
Tajemník ve spolupráci s paní místostarostkou předkládá radě návrh Směrnice o postupu řešení peněžitých
pohledávek MČ Praha 19. Tato směrnice upravuje postup při vymáhání peněžitých pohledávek, které
vznikly městské části při výkonu přenesené nebo samostatné působnosti a stanovuje pro ně základní
pravidla a podmínky. (viz příloha)
usnesení: Rada
schvaluje Směrnici o postupu řešení peněžitých pohledávek MČ Praha 19 s účinností od 01.09.2016.
Usnesení č. 522/16/OMIBNH – Žádost PREdistribuce, a.s. o věcné břemeno k pozemkům parc.č. 245/1,
247/3, 249/1, 2013, 2014 a 2016 k.ú. Kbely
V souvislosti s bezproblémovým připojením nové budovy Základní školy Kbely na distribuci elektrické
energie v příloze předkládáme žádost PREdistribuce, a.s. o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene
k uvedeným pozemkům, do kterých vložila kabelové vedení NN v rámci akce „Praha 19-Kbely, ul.
Toužimská kNN, S-140 408“ v rozsahu dle GP č. 1450-229/2015 o celkové délce 191 m. Žadatel přistoupil na
návrh úhrady ve výši 133.700,- Kč bez DPH.
usnesení: Rada
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 245/1, 247/3, 249/1, 2013,
2014 a 2016 dle GP č. 1450-229/2015 na dobu neurčitou, za úhradu ve výši 133.700,- Kč bez DPH
ukládá OMIBNH předložit materiál včetně právně prověřené smlouvy na nejbližší zasedání ZZMČ.
Usnesení č. 524/16/OMIBNH - Přesun a přisvětlení přechodu Mladoboleslavská-Letecké muzeum
V příloze předkládáme žádost f. LABRON s.r.o., která v zastoupení investora Technická správa komunikací
hl. m. Prahy žádá o souhlas s přesunutím a přisvětlením děleného přechodu u Leteckého muzea na
pozemcích parc. č. 1999/1, 2000 a 2001, svěřených MČ Praha 19. Připomínky, které vzešly ze zápisu komise
dopravy, byly dle vyjádření OŽPD do předkládané dokumentace již zapracovány.
usnesení: Rada
souhlasí s předloženou dokumentací přesunu a přisvětlení přechodu u zastávky MHD Letecké muzeum
a realizací této akce na pozemcích parc.č. 1999/1, 2000 a 2001 svěřených MČ Praha 19 za standardních
podmínek s následnou kontrolou a převzetí dotčených povrchů.
ukládá OMIBNH sdělit toto stanovisko žadateli.

40. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 9.9.2016
Na tomto zasedání rada projednala 21 nových usnesení.
Usnesení č. 33/10/OŽPD – Městská hromadná doprava
Organizace ROPID projednala dne 17. srpna s městskou částí definitivní změny MHD k 15. říjnu 2016.
Výhodou je obnovení spojení jižní části Kbel s Poliklinikou Prosek – linka 201 má být prodloužena místo
linky 202 na Černý Most. Nevýhodou je snížení počtu spojů ke Globusu a dále do Ďáblic a Bohnic – linka 202
pojede nově přes Čakovice a Miškovice k nádraží Kbely místo linky 159. Linka 202 bude mít ve Kbelích
podobný počet spojů jako dosud linka 159.
Organizace ROPID vznesla požadavek na urychlení vybudování obratiště Kbelský hřbitov, aby mohla
prodloužit více spojů linky 185 přes zastávku Zamašská (a zkrátit spoje jedoucí až na zastávku Vinořský
hřbitov). Na základě projednání s Ing. Olmrem a požadavku na eliminaci stávajícího nebezpečného
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přecházení komunikace Semilská bylo zvoleno řešení, kdy je zastávka ve směru Ctěnice pouze v obratišti
(nepřechází se Semilská) a zastávka ve směru Zamašská je nově v zálivu. Jiné řešení by vedlo ke snížení
plynulosti provozu (např. nutnost vybudování zklidňujících opatření na Semilské) a snížení bezpečnosti,
neboť lokalita má extravilánový charakter a pohybují se zde osoby se sníženou schopností pohybu a
orientace.
Projekt v příloze.
usnesení: Rada
bere na vědomí a souhlasí se zvoleným řešením a
ukládá OŽPD pokračovat v navazujících pracích týkajících se projektové přípravy stavby obratiště.
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Tajemník informuje:
Klub seniorů se 4. 9. 2016 vypravil na týdenní ozdravný pobyt v Teplicích nad Metují.
Probíhá spolupráce s aktivními seniory ohledně účasti na kulturních akcích městské části.
I nadále pokračují veškeré další aktivity klubů seniorů, které byly prázdninami přerušeny.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že klubová činnost Nízkoprahového centra aktivit MČ Praha 19
probíhá od měsíce října v plném rozsahu dle předchozích usnesení. V průběhu prázdninového provozu
došlo k opravě či instalování venkovního stolu na stolní tenis, laviček, vývěsky, venkovního stolního fotbalu,
miniknihovničky.
Pro účely užívání těchto herních prvků bezpečnostní ředitel předkládá Radě po prověření právní kanceláří
návrh Návštěvního řádu venkovního prostoru Nízkoprahového centra aktivit MČ Praha 19.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
schvaluje předložený Návštěvní řád venkovního prostoru Nízkoprahového centra aktivit MČ Praha 19.
Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD – Projekt naučných stezek ve Kbelích
Tajemník informuje radu, že byla nově zpracována a nainstalována informační tabule pro kapličku č. 21
(Hájecká) u železniční zastávky Kbely. Provedení tabule a fotodokumentace jejího umístění v příloze.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 509/12/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch
Průběžně probíhá údržba dle smlouvy. A dále pak navazujících pracích při údržbě zeleně (prořezy, pletí,
zálivka, sestřih keřů apod.)
Dále vzhledem k blížícímu se termínu vypršení platnosti stávající smlouvy se připravuje poptávkové řízení na
roční poskytování služeb na údržbu zeleně, chodníků a místních komunikací v letním i zimním období.
usnesení: Rada
souhlasí po kontrole advokátní kanceláře s vypsáním poptávkového řízení na údržbu a ukládá vedoucí
OŽPD realizací a předložením nabídek na příštím jednání rady.
Usnesení č. 697/12/OŽPD – Pěší doprava
V rámci rekonstrukce plynovodu proběhla oprava nástupní plochy na přechod u zastávky MHD Huntířovská.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán (Územní plán hl.m. Prahy)
Metropolitní plán:
Žádné nové informace.
Pražské stavební předpisy:
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Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické
požadavky na stavby v hl. m. Praze (Pražské stavební předpisy) vstoupily v platnost 1.8.2016.
usnesení: Rada
bere na vědomí informaci k metropolitnímu plánu a pražským stavebním předpisům.
Usnesení č. 769/13/Bezp.řed. – Projekt kbelské internetové televize
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že činnost Kbely TV probíhá v rozsahu nastavených interních
postupů, kdy týdně je zveřejněno okolo pěti reportáží o událostech kbelského života.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 303/15/OŽPD – Lesopark Hůlkova – „Aerovka“
Probíhá poptávkové řízení na inženýring projektu.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 359/16/místostar. – Revize otopné soustavy LD
Proběhlo poptávkové řízení na provedení rekonstrukce otopné soustavy v Lidovém domě, ve kterém se
svou nabídkou za celkovou cenu včetně DPH 1 704 304,- Kč zvítězila firma WACOM s.r.o. S ohledem na
skutečnost, kdy uvedený výdaj nebyl zahrnut do plánu oprav pro letošní rok je nutné realizaci této zakázky
odložit do příštího roku.
usnesení: Rada
bere na vědomí výsledek poptávkového řízení a
odkládá realizaci této zakázky po skončení topné sezony.
Usnesení č. 404/16/OT/star. - Zmapování sportovišť ve Kbelích
Polovina dětských hřišť a sportovišť ve Kbelích je již nafocená a zmapovaná, v druhé polovině probíhá
oprava od autorizované firmy Tomové parky.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 417/16/OMIBNH – Bezbariérový přístup na poštu Kbely
Čekáme na doručení podepsané trojdohody ze strany České pošty a.s. a firny Charlton, kdy tato trojdohoda
je posledním dokumentem pro zahájení stavebního řízení. Následně bude zahájeno poptávkového řízení.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 478/16/OMIBNH – Rekonstrukce elektro Zdravotní středisko Železnobrodská 764
Rekonstrukce elektra proběhla v odpovídající kvalitě. Bylo zahájeno předávací řízení, rozvody, rozvaděč a
malby jsou dokončeny, chybí instalace elektroměrů od PRE a.s., po jejich připojení bude dokončena stěna
nad rozvodovou skříní.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 482/16/místostar. – Zpracování MAP ve školství – výzva č. 02_15_005_MŠMT
Poptáváme další nabídky k projektu, avšak další firma nakonec od nabídky ustoupila. MŠMT stále upřesňuje
podmínky, takže stále monitorujeme a zjišťujeme zkušenosti.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 529/16/OMIBNH - Část pozemku parc.č. 1781 k.ú.Kbely – p. P. D.
Pan P. D. v návaznosti na usnesení č. 44/10 z 85. zasedání rady dne 16.6.2014, kterým bylo schváleno
posunutí plotu, vjezdové brány k DPS Mladoboleslavská, cesty pro pěší k nové bráně a vjezdu k pozemku
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parc.č. 1786 jeho nákladem, žádá o smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku s tím, že po
kolaudaci bude uzavřena darovací smlouva, kterou převede předmětnou stavbu do majetku MČ.
usnesení: Rada
souhlasí s úpravou příjezdu k DPS Mladoboleslavská včetně nového oplocení, zřízení dvou parkovacích míst,
cesty pro pěší a vjezdu k pozemku parc.č. 1786 dle dokumentace zpracované Ing. K. č.zak. 05/2014
nákladem žadatele p. P. D.
souhlasí s uzavřením smlouvy s panem D. o právu provést stavbu na cizím pozemku s platností do doby
kolaudace s tím, že stavebník následně převede stavbu darovací smlouvou na městskou část
ukládá OMIBNH připravit právně prověřenou smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku včetně
práva darovacího a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 531/16/OMIBNH – Odstranění budovy Toužimská 760 a 761 – stará hasičárna
V příloze předkládáme souhlas odboru výstavby, sdělení MHMP, odboru evidence, správy a využití majetku
k záměru demolice uvedených objektů a průvodní a souhrnnou zprávu k uvedené demolici, která bude
podkladem pro zahájení poptávkového řízení k této zakázce.
usnesení: Rada
ukládá OMIBNH předložit bod na jednání ZZMČ.
bere na vědomí.
Usnesení č. 532/16/IA – Veřejnosprávní kontrola u MŠ Praha-Kbely
Ke dni 30.6.2016 byla ukončena následná veřejnosprávní kontrola u MŠ Praha-Kbely marným uplynutím
lhůty pro podání námitek. Interní auditorka v příloze usnesení přikládá Protokol z provedené kontroly.
Závěry z kontroly:
Při kontrole účetnictví nebyly zjištěny případy neoprávněného nakládání s příspěvkem od zřizovatele, ani
jinými příjmy. Byly však zjištěny chyby v účetnictví a nedostatky při postupu nákupu materiálu a služeb.
Kontrolní skupina dále upozorňuje na vznik rizika finanční škody z důvodu neoprávněně vynaložených
prostředků.
V rámci kontroly byla uložena tato nápravná opatření:
 Opravit v účetnictví všechny zálohové faktury na vodu účtované v roce 2016. Nadále zaúčtovávat
zálohové faktury na energie včetně vody na účet 314 a do nákladů účtovat až skutečnou spotřebu vody.
 Proplácet zaměstnancům finanční příspěvek z FKSP jen do výše stanovené v zásadách.
 MŠ vrátila 2x platbu za kurz plavání za jedno odhlášené dítě, čímž vznikla MŠ finanční ztráta ve výši
2 160,- Kč. V uvedeném případě došlo k selhání vnitřního kontrolního systému ve smyslu ustanovení §
26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení
s ustanovením § 6 odst. 2 zákona o finanční kontrole, kdy zaměstnanci oprávnění nakládat s finančními
prostředky schvalovacími postupy prověří mimo jiné správnost určení věřitele, výše a splatnosti
vzniklého závazku organizace.
Omylnou platbu vymoci zpět na rodiči příslušného dítěte nebo vzniklou finanční ztrátu nahradit
odpovědným zaměstnancem do rozpočtu MŠ.
 V souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků vypracovat Plán inventur
v souladu s § 5, inventurní soupisy v souladu s § 8 a dále provést inventarizaci majetku a závazků za rok
2016 v souladu s § 3 vyhlášky.
 Opravit ve směrnicích (vnitřní platový předpis + organizační řád) odkazy na správná čísla právních
norem (viz bod 2.4)
 Provádět poptávkové řízení na dopravu dětí na kurz plavání (počínaje září 2016), aby bylo ověřeno, že
cena za dopravu je obvyklá v místě a čase, a aby bylo postupováno v souladu s vnitřní směrnicí.
usnesení: Rada
bere na vědomí závěry z provedené následné veřejnosprávní kontroly u MŠ Praha-Kbely a
ukládá ředitelce MŠ (Letců) podat interní auditorce písemnou zprávu o provedených nápravných
opatřeních do 30.11.2016 a
ukládá interní auditorce toto rozhodnutí rady sdělit ředitelce MŠ (Letců).
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Usnesení č. 536/16/star. – Nabídka partnerské spolupráce s městem DILIJAN
Starosta města Dilijan nabízí naší městské části sesterskou spolupráci s jejich městem. Zástupci arménské
komunity již v červnu navštívili Prahu a Městskou část Praha 19 spolu s MČ Praha Vinoř. Při té příležitosti
vyjádřili záměr spolupracovat s našimi městskými částmi jako s partnerským městem. Nyní pan starosta
obdržel oficiální pozvání od p. starosty A. Santrosyana a zve zástupce městské části k návštěvě města
Dilijan, které by bylo oficiálním zahájením partnerské spolupráce.
Pozvání v příloze. Návrh odpovědi v příloze, návrh dohody o spolupráci a partnerství v příloze.
usnesení: Rada
děkuje a přijímá navázání spolupráce spolu s pozváním ve dnech 19. až 22. 9. 2016 a
pověřuje místostarostku Ivanu Šestákovou za samosprávu a pana tajemníka za úřad zastupováním a
reprezentací městské části v městě Dilijan v Armenii. A dále
pověřuje paní místostarostku podpisem dohody o spolupráci a partnerství po projednání na ZZMČ.
Trvá
Usnesení č. 537/16/místostar. – Žádost o udělení výjimky v počtu dětí v MŠ
Mateřská škola Albrechtická předložila žádost o udělení výjimky v počtu dětí v MŠ pro školní rok 2016/2017.
Počet dětí je nyní stanoven na 24 v jedné třídě. Zřizovatel může udělit výjimku až o 4 děti. Žádost v příloze.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
uděluje výjimku pro školní rok 2016/2017 dle předložené žádosti.
Usnesení č. 541/16/OV – Víceúčelové sportoviště, změna územního plánu
Pro výstavbu víceúčelového sportoviště v sousedství základní školy je třeba změnit funkční využití pozemku
č. parc. 245/1 v kat. území Kbely, který je stabilizován jako ZMK – zeleň městská a krajinná na nové funkční
využití VV – veřejné vybavení, na které těsně navazuje. Vzhledem ke skutečnosti, že výstavba tělocvičny a
víceúčelového sportoviště patří mezi priority naší městské části, byla žádost o změnu územního plánu
připravena a předána odboru územního rozvoje MHMP dne 22.8.2016. Žádost včetně příloh a odůvodnění
je v příloze.
usnesení: Rada
bere na vědomí informaci
podporuje změnu územního plánu pro výstavbu víceúčelového sportoviště
ukládá odboru výstavby předložit materiál k návrhu změny územního plánu na příštím zasedání
zastupitelstva MČ.
Usnesení č. 539/16/star., místostar. – 10. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19
Starosta v souladu s plánem jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 svolává na 21.9.2016 od 17.00 hodin
zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19 do sálu Lidového domu. Dle zpracovaných podkladů
navrhuje tento program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z 9. ZZMČ
3. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
4. Partnerská spolupráce s městem DILIJAN
5. Úpravy rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2016
6. Zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům parc. č. 245/1, 247/3, 249/1, 2013, 2014 a 2016 k.
ú. Kbely
7. Souhlas s odstraněním budovy čp. 760 na pozemku parc. č. 866/1 a budovy čp. 761 na pozemku parc. č.
865/1 ul. Toužimská v obci Praha k.ú. Kbely
8. Změna územního plánu hl. m. Prahy pro výstavbu víceúčelového sportoviště
9. Diskuze, vystoupení občanů
10. Závěr
usnesení: Rada
schvaluje předložený návrh programu,
ukládá OKS zpracovat návrh programu a v termínu vyvěsit, dále
ukládá předkladatelům předložit projednané materiály na 10. ZZMČ.

