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Zpráva o činnosti Rady MČ pro 15. zasedání ZMČ
předkládá starosta MČ Praha 19
Vážení zastupitelé, předkládám Vám Zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 14. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 3 řádných zasedání a 2 mimořádných
zasedání a projednala 96 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
vřešení. Předkládám Vám výtah z těchto usnesení, které pokládám za důležité a reprezentativní.
Kompletní zápisy ze zasedání Rady MČ jsou k dispozici v sekretariátu starosty.

67. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 26.9.2017
Na tomto zasedání rada neprojednala žádá nová usnesení.

Usnesení č. 509/12/OŽPD/star. - Údržba zeleně a veřejných ploch
Veřejná zakázka na zjednodušené podlimitní řízení na poskytování služeb na údržbu zeleně, chodníků a místních
komunikací byla uveřejněna dle zákona na profilu zadavatele. Dne 11.9.2017 proběhl termín pro podání nabídek a v

odůvodnění
Protokol o otevírání obálek s nabídkami a zprávy o hodnocení nabídek a odůvodnění jsou příloze. Následně bude
zveřejněno rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vsouladu
s požadavky na postup dle zákona.

Hodnocení proběhlo na základě kritéria, a to celkové nabídkové ceny.
Výsledné

Název/obchodnífirma/jméno a příjmení účastníka

pořadí

Nabídková cena (bez

Cena vč. DPH

DPH)

nabídek
1.

TÚZ s.r.o., Klouzková 248, Pitkovice, Praha 10,

148 900,00 Kč

180 169,00

|č:27095452
2.

FREKO a.s., Teplárenská 602/9, Praha 10,

230 133,00 Kč

278 460,90

3.

|Č:24730653
PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9,
|Č:60194120

259 000,00 Kč

313 390,00

.

Jan Mádle, Cyprichova 708/4, Praha 4, |Č:76574211

345 000,00 Kč

417 450,00

Aqik s.r.o, Benátská 1369, Brandýs nad Labem,

421 456,00 Kč

509 962,00

5.

|Č:27800385
usnesení: Rada
bere na vědomí zprávu hodnotící komise o posouzení hodnocení nabídek a
určuje vítězem veřejné zakázky na poskytování služeb zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona o
zadávání veřejných zakázek firmu, která podala nejvýhodnější nabídku a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou TÚZ s.r.o. za celkovou cenu bez DPH 148 900,- Kč, po

uplynutí zákonných lhůt.

Usnesení č. 856/17/OT/0MIBNH - Replika kapličky č. 19, Kutnohorská ve Kbelích
Dne 25.9.2017 proběhlo otevírání obálek uvedené zakázky malého rozsahu. Doručena byla jedna nabídka, a to f. Elizza
s.r.o. za celkovou cenu 811 909,- Kč vč. DPH — protokol v příloze.

usnesení: Rada
ruší uvedenou zakázku malého rozsahu z důvodu nedostatečného počtu doručených nabídek a vysoké nabídnuté

ceny,
ukládá ved. OMIBNH zakázku znovu vypsat a
pověřuje starostu jejím podpisem.

2
68. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 6.10.2017 - 1. část
Na tomto zasedání rada projednala 3 nová usnesení.
Usnesení č. 128-2/16/OT/Pavl. - Informace z Mateřské školy Albrechtická
Ředitelka Mateřské školy Albrechtická, Lada Leiblová, předkládá Radě informace o činnosti MŠ pro období září 2017.
Podrobný rozpis přiložen.
Ředitelka dále předkládá Radě ke schválení Žádost o použití finančních prostředků z příspěvku na provoz od

zřizovatele. Žádost v příloze.
usnesení: Rada s potěšením
bere informace na vědomí a dále Rada
povoluje použití příspěvku na provoz od zřizovatele na dofinancování výstavby zahradního WC v předpokládané výši

50.000,— Kč.
Usnesení č. 869/17/místostar. - Souhlas s přijetím daru na úhradu obědů
Obecně prospěšná společnost Women for women žádá prostřednictvím naší základní školy o souhlas přijetím
účelového peněžního daru, který bude využít na úhradu stravování vybraných žáků. Žádost a návrh smlouvy v příloze.

usnesení: Rada
souhlasí s přijetím daru na uvedený účel a v odpovídajícím rozsahu.

Usnesení č. 870/17/místostar. - Žádost o odpuštění nájmu LD
Onkologické volnočasové centrum je spolek sdružující děti po onkologické léčbě, které žádá o odpuštění nájmu na akci
pořádanou pro tyto děti a jejich rodinné příslušníky. Je to společenské nekomerční setkání bez vstupného.

usnesení: Rada
schvaluje odpuštění nájemného za prostory Lidového domu na akci Onkologického volnočasového centra na akci dle

29. 10. 2017.
Usnesení č. 871/17/PR - Žádost o využití prostor místnosti na výuku hudebních kroužků v LD Kbely v rámci
vzdělávání kbelských občanů

K datu 3. 10. 2017 přišel písemný požadavek _(kbelského profesionálního hudebníka) o možnost
využití volných prostor místnosti na výuku hudebních kroužků v LD Kbely v rámci vzdělávání občanů městské části.
Oproti stávajícím lektorům by nepožadoval částečnou úhradu nákladů na studenty, neboť by si náklady finančně
pokryli studenti. Aktuálně má cca 20 přihlášených studentů. Nabízí navíc se svými studenty možná hudebnívystoupení
na kulturních akcích MČ. Viz žádost v příloze.

usnesení: Rada
souhlasí s bezplatným využitím prostor po domluvě s ostatními lektory a
ukládá ved. OMIBNH sepsat řádnou smlouvu o využití prostor hudební učebny.

68. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 16.10.2017 - 2. část
Na tomto zasedání rada projednala 32 nových usnesení.

Usnesení č. 33/10/0ŽPD — Městská hromadná doprava
V rámci Týdne mobility se uskutečnila akce Snídaně na peróně za přispění hlavního města Prahy. Cestující obdrželi
kávu a závin a prohlédli si výstavku k 145 letům železniční trati Praha-Neratovice. Byly shromážděny podněty občanů a
odeslány na Správu železniční dopravní cesty k řešení. Prozatím má být svoláno místní šetření s příslušnými referenty,
kteří zpracují podklady pro dalšíjednání.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Tajemník informuje Radu
Klub STP uskutečnil poznávací výlet 13.9.2017 na zámek Jemniště u Vlašimi, poté následovala i prohlídka krásné
zámecké zahrady a náměstí Vlašimi.
Dále 27.9.2017 byla pozvána do zasedací místnosti domova seniorů záchranná i chovná stanice sov a proběhla velice
příjemná a zajímavá odborná beseda, senioři zažili asi 6 druhů sov v akci (při krmení, při letu, každý si mohl vybrané
sovy různých velikostíi pohladit a interaktivně se všichni dozvídali mnoho ze života sov).
Na 4.10.2017 uspořádána v rámci oslav Dne seniorů v DS Mladoboleslavské beseda se známou osobností — Ivankou
Devátou, kterou hudebně doprovází italský zpěvák Andrea Andrei.
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Klub seniorů uspořádal 23/8/2017, 3-9/9/2017 ozdravný a poznávací pobyt do penzionu Aktiv ve Vysokém n/Jizerou,
dále klub uspořádal ve spolupráci s radnicí (která zařídila pro imobilní seniory krom videoreportáže i asistenty-pomoc
seniorům vterénu) výlet na houby ke dni 20.9.2017 — kde proběhla i houbařská soutěž včetně krásných odměn —
houbařských košíků od kbelskě radnice za ty nejzajímavější houbařské úlovky.
Kbelští senioři se účastnili i tradiční akce posvícení ke dni 23/9/2017 a kvitovali aktivitu radnice v infostanu vč.
občerstvení.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 322/12/BŘ - Preventivní aktivity - Nízkoprahové centrum aktivit
Bezpečnostní ředitel na základě doporučení vyplývajících z Koncepce bezpečnosti MČ Praha 19 a na základě
předchozích úspěšných dotačních žádostí vtomto programu HMP předkládá Radě k uvážení přípravu grantového
projektu v rámci Městského programu prevence kriminality HMP na rok 2018, a to v rámci grantového téma „práce
s dětmi a mládeží", která má za cíl podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
Vtomto ohledu navrhuje stanovit maximální lektorné od 01.01.2018 ve výši 120,- Kč/hodina činnosti, kdy současná
výše lektorného byla stanovena 75. Radou dne 31.01.2014 ve výši 100,- Kč/hodina činnosti.
Takto zvýšené lektorné pak navrhuje zahrnout do projektové žádostí v rámci Městského programu prevence
kriminality HMP na rok 2018.
Tato dotační podpora nevyžaduje žádnou míru finanční spoluúčasti Městské části Praha 19.

usnesení: Rada
ukládá bezpečnostnímu řediteli vypracovat projektovou žádost a tuto podat v rámci podmínek Městského programu
prevence kriminality HMP na rok 2018, přičemž
souhlasí s účinností od 01.01.2018 s výší lektorného 120,-Kč/hodina činnosti,
určuje bezpečnostního ředitele Mgr. Martina Hrubčíka jako oprávněnou pověřenou osobu kzajištění procesních
náležitostí projektu a
zmocňuje starostu Pavla Žďárského k podpisu dotační žádosti do Městského programu prevence kriminality HMP na
rok 2018.

Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD - Projekt naučných stezek ve Kbelích
Pracuje se na informačních tabulích k historii Pivovaru a vodních zdrojů ve Kbelích. Tabule budou umístěny U nově
vybudované studny Barborka.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 872/13/OŽPD — Doprava v klidu
Proběhlo převzetí veřejného osvětlení u parkoviště Novákova zahrada, vč. revizí, geodetického zaměření a jeho přední
na Institut plánování a rozvoje a účasti správcovské firmy. Připravuje se smlouva na odběr elektrické energie
s pověřenou firmou Trade Centre Praha (od Rady hl. města Prahy). Dále bude nutné odejmut osvětlení usnesením
Rady a následně Zastupitelstvem. Ve chvíli, kdy bude tento proces ukončen, může být veřejné osvětlení protokolárně
předáno do majetku HMP a následně správci.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 702/17/0ŽPD - Rekonstrukce v oblasti Toužimská - „Novákovo náměstí“
Rekonstrukce probíhá v plném proudu, pravidelně se konají kontrolní dny a jsou řešeny detaily stavby.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 825/17/místostar. - Oprava hasičské cisterny
Oprava probíhá, další kontrolní den v servisu v Netolicích u Prachatic proběhla minulý týden s tím, že v příštím týdnu
bude TATRA připravena k převzetí. Během opravy byly provedeny ještě úpravy asanační lišty v hodnotě 25.000,- Kč a
nářad'ové bedny za 20.000,- Kč, které ještě zlepší funkčnost hasičské cisterny a vyplynuly postupně při generální
opravě vozu.

usnesení: Rada
bere na vědomí a
souhlasí s provedenými úpravami.

Usneseníč. 858/2017/PR - KBELSKÉ Posvícenízs. 9. 2017
Je za námi další z mimořádných - tradičních a náročných celodenních akcí s názvem KBELSKÉ POSVÍCENÍ ke dni
23/9/2017.
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Vysoká účast návštěvníků, velmi kladné reakce příchozích, příjemné sousedské setkání proložené muzikou,
vystoupením hudebním i tanečním, soutěžemi pro děti i dospělé, tvořivkami, v průběhu celého dne byli návštěvníci
zástupci radnice informování o dění na radnici v rámci INFOstanu MČ P19, bylo připraveno i občerstvení pro kbelské
seniory, pestré prodejní stánky, pouťové atrakce, slavnostní ohňostroj na konci akce — to vše byla předzvěst toho, že
se návštěvníci budou dobře bavit.
Celá složitá organizace, nevlídné počasí a další překážkyjsme úspěšně překonali, poděkovat tímto mohu níže
uvedeným:

Z ostatních:

Hasiči soH Kbely,—
—mažoretkva
dance studio Brandla—dětí z oHs cmelda,
Sokol Kbely—Prales
HMP.
Poděkování patří taktéž i pani uč. _ze ZŠ Kbely, jež připravila krásné scénky se studenty VII. a |X.ročníku ZŠ.
V rámci záboru veř. prostranství, el.přípojky a odpad byl vybrán poplatek 28780,-Kč. Celkové náklady budou upřesněny
po dodání veškerých faktur.

usnesení: Rada
děkuje všem zúčastněným za jejich mimořádnou aktivitu,

bere na vědomí.
Usneseni č. 866/17/0MIBNH - Malování Lidový dům Kbely
Vpříloze předkládáme soupis rozsahu prací na vymalování sálu a vstupních prostor Lidového domu s barevným
řešením. Po schválení budou práce zahájeny tak, aby nebyly narušeny plánované akce na sále. Kombinace sálu
červená, modrá a bílá. Foyer dle návrhu správce LD.

usnesení: Rada
schvaluje předložený rozpis.

Usneseni č. 877/17/0MIBNH - Úprava nájemného za použití sálu Lidový dům
S ohledem na skutečnost, že byla dokončena rozsáhlá investice do otopné soustavy Lidového domu a následně
proběhne i malba sálu a přísálí předkládáme Radě návrh na zvýšení hodinové a celodenní sazby za využití sálu, a to

hodinovou sazbu zvýšit ze stávajících 1 750,- Kč + DPH na 2 000,- Kč + DPH (využití sálu 1 — 4 hodiny) a denní sazbu
(více jak 4 hodiny) zvýšit ze stávajících 7 OOO,- Kč + DPH na 10 OOO,- Kč + DPH.
usnesení: Rada
souhlasí s navrhovaným zvýšení hodinového a denního nájemného a
ukládá místostarostce |. Šestákové uvedené zvýšení zapracovat do ceníku Lidového domu.

Usneseni č. 880/17/0MIBNH - Rekonstrukce WC budova Zdravotniho střediska Železnobrodská

Sohledem na stávající stav a ve spolupráci s_bylo zadáno zpracování projektové studie a
předběžného rozpočtu (cena do 15 OOO,- vč. DPH) na kompletní modernizaci a rekonstrukci WC v přízemí a 1. patře
budovy zdravotního střediska Železnobrodská 764. Po předání uvedeného materiálu bude tento předložen Radě
k posouzení a následnému rozhodnutí o dalším postupu.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 886/17/0ŽPD-Vánoční osvětlení
V souladu s požadavky odboru hospodaření s majetkem MHMP firma Eltodo doručila nabídku na každoroční montáž
vánočního osvětlení na území MČ Praha 19. Svícení proběhne v termínu 3. 12. 2017 — 6. 1. 2018 za cenu 92.146,- bez
DPH. Nabídka viz. příloha obsahuje 54 dekorů na sloupech veřejného osvětlení, dále osvětlení osmi stromů, náklady na
elektřinu, kontrolu a opravu dekorací, revize, fotodokumentaci a dále dle vyjádření k instalaci vánoční dekorace pro
rok 2017 viz. příloha.

usnesení: Rada
bere na vědomí a
pověřuje vedoucí OŽPD podpisem objednávky.

Usnesení č. 887/17/0ŽPD - Osvětlení strom
S aktuálně řešeným vánočním osvětlením a požadavky na modernizaci a doplnění osvětlení vánočního stromu a jeho
rozsvěcením níže předkládáme ceny na pořízení 30 ks Girlanda Angel hair 5 Flash efektem (kombinace stále svítících a

blikajících LED).

Výsledné

Název/obchodnífirma/jméno a příjmení účastníka

pořadí

Nabídková cena

Cena celkem

(bez DPH)

(bez DPH)

1.

MV ENERGY s.r.o., Sokolovská 867/284, Praha 9 IČ: 27629198

2 695,50 Kč

80 865,00 Kč

2.

ELPE s.r.o., Myslotínská 1978, Pelřimov IČ: 49050494

2 845,00 Kč

85 364,00 Kč

3.

Petr Balík — B + B elektro, Táborská 538, Benešov, IČ: 15874516

2 846,67 Kč

85 400,25 Kč
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REPAM ELEKTRO s.r.o., Pod Stromovkou, Litvínovice, IČ: 00514136

2 995,00 Kč

89 850,00 Kč

usnesení: Rada po projednání
přijímá nejvýhodnější nabídku od firmy MV ENERGY s.r.o. a
pověřuje vedoucí OŽPD objednáním Girland.

Usnesení č. 889/17/OŽPD — Pořízení elektromobilu
Rozhodnutím o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí bylo rozhodnuto o poskytnuti
dotace na pořízení elektromobilu kategorie N1. Nový vůz s alternativním pohonem by měl být využíván při opravách a
údržbě mobiliáře jako transportní vozidlo pro menší náklady. Realizace projektu přispěje ke snížení emisní zátěže
zautomobilové dopravy a osvětě vrámci využívání alternativních pohonů. Vtéto souvislosti je nutné požádat o
písemný souhlas Radu hlavního města Prahy v souladu se zněním Statutu hl. m. Prahy s přidělením dotace.

usnesení: Rada
bere na vědomí a
ukládá vedoucí OŽPD vypracovat žádost o udělení písemného souhlasu a zahájit průzkum trhu v souvislosti
s přidělenou dotací.

Usnesení č. 890/17/OŽPD — Fitpark
Hlavní město Praha schválilo přidělení dotace se spoluúčastí na venkovní sportoviště sfitness stanicemi a krátkou
běžeckou dráhou, na kterých budou moci cvičit lidé zdarma. V příloze všeobecné informace o navrženém systému

fitness prvků.
Plánované umístění je do lokality Chotětovská )pokračování stezky sportu. Mělo by volně navazovat na hřiště na
petanque v rámci rekonstrukce Novákova náměstí. Nutno dořešit s MHMP požadované barevné provedení a
požadavky na jednotlivá stanoviště- sportoviště jako celek, nebo je možné umístit více stanovišť.

usnesení: Rada
bere na vědomí.

69. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 27.10.2017
Na tomto zasedání rada projednala 1 nové usnesení.
Usnesení č. 904/17/místostar. - Souhlas s podáním žádosti o grant „Zelené oázy"
Ředitelka MŠ Albrechtická prostřednictvím jednoho z rodičů navrhuje podání žádosti o grant společnosti Nadace
Partnerství s firmou MOL ve výzvě „zelené oázy", kde je možno čerpat na obnovu zeleně zahrad mateřských škol. Pro
městskou část to nepředstavuje žádné finanční ani personální zapojení. Avšak protože pozemek zahrady je v majetku
městské části a příspěvková organizace bude nabývat případné hodnoty z grantu do majetku MČ, je vyžadován souhlas
zřizovatele. V příloze popis návrhu a text žádosti. S ohledem na prospěšnost dané akce navrhujeme vyslovit souhlas a
pověřit paní ředitelku podpisem žádosti a jednáním v dané věci. Žádostje nutné podat do 31.10.2017.
Usnesení: Rada po projednání
souhlasí s podáním žádosti o grant ve výzvě Nadace Partnerství s názvem Zelené oázy dle přílohy a
pověřuje ředitelku MŠ Albrechtická Ladu Leiblovou podpisem žádosti a jejím podáním a dále případným dalším
jednáním v této věci 5 uvedenou nadací.

70. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 6.11.2017
Na tomto zasedání rada projednala 32 nových usnesení.
Usnesení č. 33/10/0ŽPD — Městská hromadná doprava
Proběhlo místní šetření na vlakové zastávce se zástupci Správy železniční dopravní cesty. Ti přislíbili podle svých
finančních možností vroce 2018 opravit přístupovou cestu, opravit přístřešek, doplnit do přístřešku osvětlení a
informační tabuli s aktuálními odjezdy vlaků.

usnesení: Rada
bere na vědomí.

Usnesení č. 674/13/OV - Metropolitm’ plán (Územní plán hl.m. Prahy)
V současné době probíhá kontrola návrhu (zpracoval IPR) Metropolitního plánu (verze 3.2) pořizovatelem (odbor
územního rozvoje MHMP).
usnesení: Rada
bere na vědomí informaci.
Usnesení č. 925/13/0ŽPD - Nové trasování propojovací komunikace Letňany - Kbely (Z 2809/00, celoměstsky

významné změny IV ÚP SÚ hl. m. Prahy)
Bez nových skutečností.
Letňansko-kbelsko-čakovický lesopark
Bylo zpracováno geodetické zaměření lokality.
Dle trojstranně dohody s Magistrátem a Čakovicemi by měla být nyní objednána dokumentace pro územní rozhodnutí.
Díky spolupráci třech institucí se výrazně ušetří finanční prostředky, neb se zpracovává pouze jedna společná
dokumentace, která se má rovněž i společně projednávat.

MČ Praha-Čakovice schválila objednání 9. října 2017, Magistrát HMP objednal svoji část 10. října 2017. Část na našem
katastrálním území vychází dle cenové nabídky od zpracovatele Prostora architekti (nejsou plátci DPH) na 70.000,- Kč,
viz. příloha.

usnesení: Rada
bere na vědomí a po projednání
pověřuje vedoucí OŽPD podpisem objednávky.

Usnesení č. 482/16/místostar. - Zpracování MAP ve školství- výzva č. 02_15_005_MŠMT
Strategický Rámec MAP zpracován. Po závěrečné schůzce řídícího výboru již nedorazily žádné připomínky ke
Strategickému rámci, a proto budeme moci přistoupit kjeho uveřejnění. Součástí Rámce je tabulka dalšího rozvoje
školských zařízení, jejíž závěrečnou verzi přikládáme spolu se zápisem zjednání.

usnesení: Rada
bere na vědomí a
ukládá místostarostce přistoupit ke zveřejnění Strategického rámce MAP ve školství.

Usnesení č. 541/16/OV - Víceúčelové sportoviště, změna územního plánu (Z 64/2016)
Na jednání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 2.11.2017 je pod bodem Z-5475 (návrh na pořízenízměn vlny
11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na územísprávního obvodu Prahy 19) zařazeno pořízení této změny ke schválení.

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci.
Usnesení č. 623/16/místostar., OMIBNH - Zhotovení projektové dokumentace tělocvična ZŠ
Zhotovitel projednal řešení zápočtu ploch na IPR a odboru územního plánování tak, aby stavba byla vsouladu
s územním plánem, získal stanovisko Národního památkového ústavu z hlediska postupu archeologického průzkumu,
bylo objednáno měření tlaku a kapacity stávajícího podzemního hydrantu kposouzení, zda bude vyhovovat pro
požární účely z hlediska zásahu HZS, byl proveden základní statický návrh na základě technických údajů, poskytnutých
výrobcem halových konstrukcí a byl proveden geologický průzkum.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 771/17/OMIBNH - Zastavovací studie lokality MIaclějovská-MIadoboIeslavská-K Vinoři
Dne 19.10.2017 proběhla schůzka se zástupci Arcibiskupství pražského, kteří informovali MČ o změnách ve studii
zastavitelnosti s tím, že upravenou studii městské části předloží k posouzení.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 825/17/místostar. - Oprava hasičské cisterny
Oprava cisterny dokončena, probíhá odstranění některých nedodělků, které vyplynuly po návratu z opravny a které
budou firmou odstraněny 6. 11. 2017 přímo v hasičské zbrojnici, pod dohledem garážmistra a velitele. Teprve potom
dojde k proplacení celého díla. Následně budeme Radu informovat.
Pro lepší provozní vlastnosti a akčnost výjezdů navrhujeme montáž speciálních zásuvek, které průběžně dobíjejí
baterie cisterny LIAZ a Fordu Tranzit, které se však automaticky odpojí po nastartování k výjezdu vozidla. Tím by byla
všechna výjezdová auta vybavena touto moderní technologií. Přikládáme nabídku výhradního dodavatele tohoto
zařízení. S ohledem na akceschopnost, kterou nyní naše jednotka SDH dosahuje v rámci celopražských zásahů,
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doporučuji toto zařízení pořídit. Vozidlo TATRA již vrámci provedené renovace tuto zásuvku má namontovánu.
Nabídky v příloze.

usnesení: Rada
bere na vědomí a
souhlasí srealizací montáže tzv. konzervačních samoodpojovacích zásuvek LEAB pro vozidla LIAZ a Tranzit, dle
přiložené nabídky firmy STS Prachatice za celkovou cenu 38.520,- Kč bez DPH tj. 46.610,- Kč za obě vozidla.

Usnesení č. 842/17/0ŽPD —Změna dopravního režimu Svijanská
Projekt dopravního značení vSemilské ulici, které v ranní špičce (od 7 do 9 hodin) znemožňuje tranzitní dopravě
odbočit do lokality Svijanská, byl zveřejněn na úřední desce. Běží úřední lhůta na případné připomínky občanů.
usnesení: Rada
bere na vědomí.

Usnesení č. 856/17/OT/0MIBNH - Replika kapličky č. 19, Kutnohorská ve Kbelích
Na základě nového poptávkového řízení v příloze předkládáme následující nabídky :
firma

sídlo

IČO

Cena bez DPH

Cena vč. DPH
725 564,-

EKOSTAV a.s.

Praha 10

45795479

599 639,-

Vasyl Rusyn

Nučice

47107502

248 000,-

300 080,-

MISTAV Praha sro.

Praha 6

5601711

466 516,-

564 485,-

Montis plus s.r.o.

Kralupy/Vltavou

25645340

479 483,-

580 174,-

Profi construction sro.

Praha 2

28114191

359 995,-

435 594,-

Navrhujeme uzavřít smlouvu o dílo s firmou Vasyl Rusyn za celkovou cenu vč. DPH 300 080,- Kč.

usnesení: Rada
přijímá nabídku f. V. Rusyn za celkovou cenu vč. DPH 300 080,- Kč,
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
ukládá odboru zakomponovat do smlouvy záruku 6ti let na dilo.

Usnesení č. 890/17/OŽPD — Fitpark
Po prostudování podkladů k vybudování multigeneračního fitness sportoviště navrhujeme vybudovat všechny stanice
z důvodu možného celoročního používání na lité gumě. Provedení fitness sestav může být celokovové a nebo
s kombinací dřeva, kovové části by měly být žárově zinkované. Navrhujeme preferovat tuzemské výrobce, zejména
s ohledem na dosažitelnost při případných opravách. Z důvodu plánovaného umístění by bylo rovněž vhodné umístit
prostorově náročnější stanice samostatně a ostatní společně.
usnesení: Rada po projednání
souhlasí s návrhem upřesnění fitness sportoviště a

ukládá OŽPD poptat výrobce.
Usnesení č. 896/17/PR - Rozsvícenívánočního stromu v parku
K datu 3. 12. 2017 připravujeme tradičně v Centrálním parku Kbely spolu dalšími místními organizacemi a spolky
sváteční den plný vánoční atmosféry, tradic, zpívání, s plněním úkolů a soutěží, za které budou děti odměněny a také —
jakje již zvykem — mikulášské nadílky. V rámci akce budou představeny staročeské tradice, vánoční tvořivé dílny a
mnoho vánočních soutěží a zábavy div. Kvelb. Po setmění děti společně se zástupci radnice rozsvítí stromek. Probíhá
nábor animačních postav andělů, čertů, Mikuláše, barborek, lucek, Skaut S.S.V.Kbely bude mít v rámci akce zdarma

tvořivou dílnu (11-17h) — ukázku starých vánočních tradic ve srubu — lití olova a věštění osudu.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. SOS/OKS, OMIBNH - Inventarizace majetku za rok 2017
OKS předkládá příkaz starosty č. 17 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha 19 a organizacíjí
zřízených za rok 2017. Proškolení vedoucích dílčích inventarizačních komisí proběhne dne 13.12.2017 v 10.00 hodin
v hlavní zasedací místnosti úřadu.

usnesení: Rada
nařizuje provést inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 19 k 31. 12. 2017 u všech subjektů hospodaření uvedených
v příkazu starosty č. 17, a to v souladu s metodickými pokyny dle usnesení Rady HMP,

ukládá OMIBNH :
-

-

zajistit provedení inventarizací v souladu s právními předpisy a výše uvedeným metodickým pokynem RHMP,
a to vtermínu do 31.1.2018,
předložit radě zprávu o výsledku inventarizace včetně návrhů na odstranění zjištěných nedostatků a jejich
vypořádání, a to v termínu do 20.2.2018,

ukládá ředitelům právnických osob :
-

zajistit provedení inventarizací v souladu s právními předpisy a výše uvedeným metodickým pokynem RHMP,
a to vtermínu do 31.1.2018.

Usneseni č. 914/17/0MIBNH - Nástavba budovy zdravotního střediska
V příloze předkládáme stavebně technický a konstrukční průzkum budovy A zdravotního střediska. Tento statický
posudek ve svém závěru doporučuje provedení nástavby této budovy z lehkého konstrukčního systému, např. ve
formě dřevostavby se sloupkovou konstrukcí a opláštěním s ohledem na minimální přitížení stávajících základů budovy
a to včetně provedení nezávislého ocelo - dřevěného stropu nad stávající strop s vytvořením instalační dutiny.
V souvislosti s tímto statickým posudkem navrhujeme oslovit projekční kancelář k podání nabídky na provedení studie.

usnesení: Rada
ukládá OMIBNH předložit nabídky projekčních kanceláří na provedení studie,
ukládá odboru v rámci projekční přípravy navrhnout nové členění ZS vč. zakomponování prostoru pro RTG a dalších
zdravotnických služeb.

Usnesení č. 923/17/0MIBNH - Obnova SSZ Mladoboleslavská - Vrchlabská
ELTODO, a.s. v zastoupení investora Hl.m. Praha předkládá dokumentaci akce „Obnova světelného signalizačního
zařízení 9.227 Mladoboleslavská — Vrchlabská + KK 42271" a žádá o vydání souhlasu se stavbou. Komise výstavby po
prostudování dokumentace s realizací stavby souhlasí, za podmínek dodržení konečné standardní úpravy povrchu.

usnesení: Rada
souhlasí se stavbou „Obnova SSZ 9.227 Mladoboleslavská — Vrchlabská + KK 42271" a
ukládá OMIBNH sdělit toto stanovisko žadateli.

Usnesení č. 928/17/místostar. - Výstavba garáže pro potřeby SDH Kbely
Na základě požadavku velitele jednotky SDH Kbely a v rámci dočerpání dotace na asanační práce staré hasičárny byl
zadán projekt přístavku garáže k budově hasičské zbrojnice, který by byl využíván pro parkování Fordu Tranzit či vleku
s člunem. Tímto by se uvolnil manipulační prostor pro cisternová výjezdová vozidla nejen pro údržbu, ale i lepší nástup
mužstva pro zásahy, neboť by byly v hlavní garáži umístěna pouze výjezdová vozidla, která jsou napojena Fireport
včetně ovládání garážových vrat. V příloze předkládáme tři nabídky a dovolujeme si poznamenat, že s ohledem na
malý objem zakázky bylo velice obtížné nabídky sehnat, což se odráží iv rozdílnosti cen.
Dílo bude financováno ze zbývající části dotace na demolici hasičské zbrojnice, kde MČ požádá o přeúčelování a dále

z rezervy vlastních zdrojů.
Nabídky:

1.

AQUA-SUN s.r.o., IČO : 25680315, Praha 8, Na Štěpnici 37, cena

617.782,- bez DPH

2.

J+PKra s.r.o., IČO : 24317772, Praha 8, Dr. V. Holého 17, cena

319.432,- bez DPH

3.

TMP Řemesla s.r.o., IČO : 24770396, Praha 9, Kopřivnická 610, cena 363.190; bez DPH

usnesení: Rada po projednání
schvaluje nabídku firmy J+PKra s.r.o. na přístavbu garáže hasičské zbrojnice dle projektu _za 319.432,Kč bez DPH tj. 386.513; Kč vč DPH. Dále
ukládá místostarostce ve spolupráci s ved. OE požádat o přeúčelování zbývající části zmíněné dotace.

Usnesení č. 933/17/0T - Celkové zlepšení vlakové zastávky Kbely
p. starosta pověřil tajemníka organizací celkového zlepšení vlakové zastávky Kbely
tajemník informuje:
v pátek dne 28.10.2017proběhlo jednání se SŽDC. _Všechny úpravy plánuje SŽDC na příští rok,
protože už nemá k dispozici finanční prostředky.

1) Přístřešek
SŽDC sama neumístí nový přístřešek a umístění přístřešku ve správě MČ považuje za složité. Prozatím doporučuje
opravu stáva'ícího.
Přístřešek bude přetřen barvou, která bude sloužit jako podklad pro novou grafickou úpravu (úkol pro MČ, řeší B.
Pokorná). Uvnitř bude doplněno osvětlení. SŽDC nabízí možnost umístění nástěnky městské části.

Úkol: SŽDC — základová barva, osvětlení přístřešku
MČ - nový nátěr, nástěnka
2) Tabule s názvem zastávky
Bude vyměněna.

Úkol: SŽDC — výměna tabule s názvem zastávky
3) Přístupový chodník
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SŽDC přislíbila výměnu jižního chodníku jako prioritu č. 1 a severního chodníku jako prioritu č. 2.
Úkol: SŽDC — výměna povrchu jižního chodníku (priorita č. 1 na rok 2018), v případě dostatku finančních prostředků

výměna povrchu severního chodníku (priorita č. 2 na rok 2018-2019)
4) Informačnítabule
Informačnítabule byla předložená do plánu investic na ministerstvo dopravy. Nákladyjsou odhadovány na sedm

milionů korun.
Úkol: SŽDC — projedná s ministerstvem dopravy schválení do plánu investic (již je zahrnuto v zásobníku akcí)

5) Rekonstrukce nástupiště
Za současných okolnostíje nástupiště pro SŽDC vyhovující. Bude řešeno v rámci rekonstrukce celé trati.
Mají být ale doplněny lavičky.

Úkol: SŽDC — doplněni laviček
6) Kryté boxy na kola
Umístění boxů bude tolerováno. Má zajistit MČ.
Úkol: MČ Praha 19 - poptávkove rlzení na dva boxy na kola

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci
ukládá tajemníkovi zajistit řešení bodu 1 a bodu 6

71. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 24.11.2017
Na tomto zasedání rada projednala 28 nových usnesení.
Usnesení č. 33/10/OŽPD — Městská hromadná doprava
Proběhlo jednání sorganizací ROPID ohledně obratiště Kbelský hřbitov. ROPID připraví návrh posílení autobusů
v souvislosti se zprovozněním obratiště.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Tajemník informuje Radu

Činnost Klubu seniorů:
Ke dni 1/11/2017 proběhla zajímavá přednáška _estovatele s promítáním o Africe. Senioři se též
zúčastnili dne 19/11/2017 koncertu, kde pražští umělci zpívali slavné operetní á muzik. melodie v Divadle Gong.

Činnost STP Kbely:
Dne 22/11/2017 se návštěvníci v rámci klubu seznámili s nově zřízenou bezpečnostní skupinou Senior, kterou přišel
představit vedoucí týmu JUDr. Josef Nykles. V rámci této skupiny budeme pravidelně informovat členy klubů a
předcházet veškerým podvodným akcím zaměřeným na seniory.
Za ergoterapeutický kroužek aneb „Klub bábinek" plánujeme společně s Lesy HMP — ekocentrem Prales uskutečnit
adventnítvořivou dílnu k datu 30/11/2017 od 14h v areálu Prales. Materiál přírodní poskytnou Lesy HMP a materiál
k výzdobě (korpusy, pájící pistole a náplně, mašle á ozdoby) zajistí kbelská radnice.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 322/12/BŘ - Preventivní aktivity - Nízkoprahové centrum aktivit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že ve smyslu předchozích usneseni je činnost NCA včetně zájmových klubů
organizována v rozsahu otevíracích hodin.
Nad rámec tohoto je připravována série přednášek zejména s preventivním a vzdělávacím přesahem, která by měla
odstartovat v lednovém termínu, a dále je připraven „Klub street aktivit" se zaměřením na různé venkovní
volnočasové aktivity, které jsou aktuálně mezi mládeží populární jako je skateboard, hoverboard, parkur, který bude
mimo praktickou činnost realizován zejména s přesahem do prevence kriminality a bezpečnosti zdraví.

usnesení: Rada
bere na vědomí.

Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD - Projekt naučných stezek ve Kbelích
Probíhají práce na přípravě informačních tabuli k pramenu Barborka a k historii pivovaru nad rybníkem.
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usnesení: Rada
bere na vědomí.

Usnesení č. 697/12/OŽPD — Pěší doprava
Odbor ochrany prostředí MHMP projednává a připravuje zhotovení cesty od Jilemnické do ekocentra Prales (na straně

při golfu).
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 674/13/OV - Metropolitm’ plán (Územní plán hl.m. Prahy)
Na jednáníVURM ZHMP dne 15.11.2017 bylo sděleno, že pravděpodobněještě v listopadu 2017 bude zveřejněn návrh
Metropolitního plánu. Jeho projednání pak bude v 03-04/2018.

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci.
Usnesení č. 541/16/OV - Víceúčelové sportoviště, změna územního plánu (2 64/2016)
Na jednání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se konalo dne 2.11.2017 byl usnesením ZHMP číslo 30/88 schválen návrh
na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy, kde je také Z 64/2016, tedy změna pro víceúčelové sportoviště.

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci.
Usnesení č. 623/16/místostar., OMIBNH - Zhotovení projektové dokumentace tělocvična ZŠ
Byl proveden geologický průzkum, a jeho výsledky byly zaslány zhotoviteli projektové dokumentace. V souvislosti
s postupem prací navrhujeme provést záchranný archeologický průzkum na dotčené ploše pro tělocvičnu, spočívající
vodfrézování povrch pasů, odtěžení živice, vyhloubení navážky do 70 cm a po dokončení sond zpětné zasypání a
zhutnění. Pro provedení přípravných prací pro tento archeologický průzkum byla provedena poptávka, kdy v zadání
bylo provedení přípravných prací ve dvou etapách, aby tak vždy byla zachována polovina dotčené plochy pro
parkovánívozidel. V příloze předkládáme následující nabídky:

firma

sídlo

IČO

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

EKOSYSTEM spol.s r.o.

Praha 9

44851804

391 623,-

473 864,-

EKOSTAV a.s.

Praha 10

45795479

357 338,-

432 379,-

ŠAMONIL s.r.o.

Praha 4

27442438

..............

nezaslali nabídku

Doporučujeme uzavřít smlouvu o dílo s firmou EKOSTAV a.s. za celkovou cenu vč. DPH 432 390,- Kč.

usnesení: Rada
přijímá nabídku firmy EKOSTAV a.s. za celkovou cenu vč. DPH 432 379,- Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 703/17/OŽPD — Rekonstrukce ulice Jilemnická
Proběhlo dotištění žádaného množství dokumentaci k projednávání. Probíhá odesílání žádostí o vyjádření ke stavbě na
dotčené orgány. Dále proběhlo odevzdání dokumentace navazující části Jilemnické za železničním přejezdem, a to
Rackova zahrada, rovněž se zahajuje projednávání s dotčenými orgány.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 842/17/0ŽPD —Změna dopravního režimu Svijanská
Projekt dopravního značení vSemilské ulici, které v ranní špičce (od 7 do 9 hodin) znemožňuje tranzitní dopravě
odbočit do lokality Svijanská, byl zveřejněn na úřední desce. Uplynula úřední lhůta na případné připomínky občanů —
bez připomínek.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 894/17/PR - Dlabánídýnís Iampionovým průvodem
Akce úspěšně proběhla. Celé halloweenské odpoledne a lampionový průvod lesoparkem plným strašidélek zakončený

opékáním buřtíků a ohňovou show se velmi povedl. Opět zde byla vysoká účast návštěvníků (kolem 2tis.|idí),
tentokráte jsme část kulturního dění přesunuli do prostor nové lokality lesoparku Lesů HMP za spolupráci
sekologickým centrem Prales Kbely.

Na akci se účastnilo krom zástupců KRC Cobydup, Lesů HMP i velmi mnoho

zaměstnanců a přátel kbelské radnice v různých rolích
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Tímto všem velice děkujeme.
usnesení: Rada

bere na vědomí a
děkuje všem zúčastněným za aktivitu na akci.

Usnesení č. 914/17/0MIBNH - Nástavba budovy zdravotního střediska
V příloze předkládáme následující nabídky na provedení studie:

firma

IČO

sídlo

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

Atelier Slavíček architekt s.r.o.

28235053

Praha 4

95 000,-

114 950,-

|ng.arch. V. Chum

13150995

Praha 4

250 000,-

302 500,-

Ing.arch. B. Lukeš

45122954

Přezletice

252 000,-

304 920,-

Doporučujeme přijmout nabídku Atelieru Slavíček architekt s.r.o. za celkovou cenu vč. DPH 114 950,- Kč.

usnesení: Rada
přijímá nabídku firmy Atelier Slavíček architekt s.r.o. za celkovou cenu vč. DPH 114 950,- Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 924/17/0MIBNH - Žádost o vyjádření- rodinné domy Kbeličky
Žadatel byl přizván na nejbližší zasedání komise výstavby, kde podrobně objasnil záměr investora a průběh
dosavadního projednání architektonické studie. Po projednání komise výstavby doporučuje Radě vyslovit souhlasné
stanovisko

stím,

že vdalším

stupni

projednávání komise žádá

předložení dokumentace

se

zapracovanými

připomínkami (prostor pro obchod, drobné služby a vyřešení napojení na komunikace).
usnesení: Rada na základě doporučení komise výstavby

souhlasí s předloženou studií a
ukládá OMIBNH žadateli sdělit toto své stanovisko včetně podmínky předložení dokumentace vdalším stupni
projednávání.

Přijímání platebních karet v pokladně městské části je možné vyřešit používáním platebního terminálu zapůjčeného od
České spořitelny a.s. Provoz platebního terminálu je spojen s poplatky účtované poskytovatelem terminálu, kartovými
asociacemi a za mezibankovní poplatky. Typická průměrná platba by byla zpoplatněna ve výši 2,05 % z přijaté platby
(Česká spořitelna předpokládá roční obrat cca 2 000 000,- Kč, což by tedy znamenalo roční poplatek za přijímání

platebních karet ve výši cca 41 000,- Kč).
Dále za účelem zrychlení administrace

platby a snížení rizika chyb navrhuji

pořídit programové vybavení pro

komunikaci platebního terminálu s účetním systémem GINIS od firmy GORDIC za 43 560,- Kč.

usnesení: Rada
souhlasí s uzavřením smlouvy na provoz platebního terminálu od České spořitelny a.s. a pověřuje starostu městské
části podpisem a
odkládá nákup programového vybavení od firmy Gordic pro komunikaci platebního terminálu s účetním systémem do
doby, než bude ověřena funkčnost aplikace a předvedeno její fungování.

Usnesení č. 945/17/taj. - Investice do rozvoje a údržby našich informačních systémů
Informatici - Vážení radní,
tak jako každý rok, tak i letos s blížícím se závěrem roku letošního, nastává doba, kdy musíme investovat do rozvoje a
údržby našich informačních systémů.
Letos, s ohledem na nařízení EU tzv. GDPR (General Data Protection) vstupující v platnost v květnu příštího roku, se
musíme vybavit minimálně následujícím.

Logovací server —již jsme zajistili, vybrali jsme softwarové řešení Zabbix, které bylo zdarma, pouze za cenu instalace.
Pro vysvětlení se jedná o server, na nějž ostatní zařízení v síti (switche, routery, firewall) zasílají záznamy aktivity — pro
dohledání možných bezpečnostních incidentů. Na toto řešeníjsme však využili poslední volný virtuální server.
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Kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů —tokeny
Již zajišťujeme průběžně výměnou, dle končících certifikátů zaměstnanců, za nové tokeny, které jsou schválené
Ministerstvem vnitra jako kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů v souladu s nařízením eIDAS a
slouží k vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů. Což znamená, že v

květnu 2018 budou mít všichni

zaměstnanci certifikáty na schválených tokenech.

DLP software
(Data Loss Prevention) řešení na ochranu citlivých dat, jako jsou databáze či jiné soubory. Dokáže zabránit, aby
důležité dokumenty opustily náš úřad, například na Fleshkách, přenosných discích nebo CD, DVD... Navíc umožní
provést bezpečnostní audit.
Ceny DLP softwaru se pohybují vřádech statisíců, zatím jsme předběžně vybrali oceňované české řešení Safetica
(jedno z nejlevnějších), ale přesné zadání, jaké přesně funkcionality má software splňovat vyplyne až z auditu osobních
údajů, který momentálně zajišťuje Advokátní kancelář Chytil & Mann.
(náklady na pořízení licencí cca do 150.000,-Kč — dle pořízených modulů, vtéto ceně však není zahrnuta
implementace, která trvá v řádu měsíců a operační systém Windows server 2016) Měli bychom zakoupit do konce
roku.

Zálohování virtuálních serverů
Doposud jsme k zálohování virtuálních serverů využívali řešení zdarma zakomponované do softwaru VMware
(virtualizační nástroj). Toto řešení však musíme opustit, neboť nejen, že nesplňuje GDPR ohledně šifrování záloh, ale
také se výrobce rozhodl, že řešení zdarma již poskytovat nebude.
Zdůvodu nasazení na našich systémech softwarem Symantec, upřednostňujeme zálohování softwarem Symantec
Backup v rozumné cenové relaci a plně splňující požadavky GDPR. Výběrove nzeníviz níže.

Hardwarový server
V současné době by bylo třeba zakoupit silný hardwarový server, aby bylo možné i nadále vytvářet servery virtuální

(například právě pro DLP software, kvůli GDPR). Sohledem na naši topologii jsme sestavili zjednotlivých modulů
vhodný server a rozeslali poptávku.
Je nanejvýš vhodné pořídit server nyní, z důvodu modelové a generační kompatibility s našimi stávajícími servery.

Výběrové řízení viz níže.
Licence
25. 11. 2017 nám vyprší jako každý rok 70 licencí softwaru Symantec Protection Suite (Antivir+Antispam) - aktuální
nabídku obdržíme tento měsíc před vypršením licencí.

Zálohování virtuálních serverů - nabídky
Požadavek — licence státní správa - software Symantec Backup — podpora na 24 měsíců

Označení: BACKUP EXEC CAPACITY ED WIN 1 FRONT END TB ONPREIVIISE STANDARD LICENSE + BASIC MAINTENANCE
BUNDLE QTY 2 to 5 COMP UPG INITIAL 24MO GOV
Oficiální nabídky v příloze

Cenyjsou uvedeny včetně DPH
Kaiser Data s.r.o.

61.166,-Kč

Softmarket s.r.o.
Ricoh

58.080,-Kč
62.237,-Kč

Your System

55.811,—Kč

Hardwarový server - Požadavek - specifikace hardwaru
1x HPE iLO Adv incl lyr TSU l-Svr Lic — karta pro vzdálenou správu
1x HPE 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit — 220Vzdroj

2x HPE Ethernet le 2P 332T Adptr — síťová karta
3x HPE 16GB 1Rx4 PC4-24OOT—R Kit — Operačnípaměť
1x HPE DL380 Gen9 E5-2620v4 Kit — osmijádrový lntelXeon E5-2620 v4 Procesor
1x HPE DL380 Gen9 E5-2620v4 1P 16G Svr/GO —základní deska, šasi

Hardwarový server + instalace serveru do infrastruktury MČ Praha 19 - nabídky
Oficiální nabídky v příloze

Cenyjsou uvedeny včetně DPH
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Kaiser Data s.r.o.

130.007,-Kč

Softmarket s.r.o.
Ricoh

136.246,-Kč
143.990,-Kč

Your System

124.950,-Kč

Přílohy:
1x Nabídka na zálohovací software - Kaiser Data s.r.o.
1x Nabídka na zálohovací software - Softmarket s.r.o.
1x Nabídka na zálohovací software - Ricoh
1x Nabídka na zálohovací software - Your System

1x Nabídka na hadwarový server včetně instalace - Kaiser Data s.r.o.
1x Nabídka na hadwarový server včetně instalace - Softmarket s.r.o.
1x Nabídka na hadwarový server včetně instalace - Ricoh
1x Nabídka na hadwarový server včetně instalace - Your Systém

usnesení: Rada na základě výběrového řízení
schvaluje zakoupení licence státní správa - software Symantec Backup — vč. podpory na 24 měsíců u firmy Your Systém
za cenu 55.811,-Kč vč. DPH a dále Rada na základě výběrového řízení
schvaluje zakoupení hardwarového serveru a instalace serveru do infrastruktury MČ Praha 19 od firmy Your System za
cenu 124.950,-Kč vč. DPH.

Usnesení č. 948/17/0ŽPD - Ukazatel rychlosti u ZŠ Toužimská
Po dostavbě ZŠ bylo nutno odstranit napájení ukazatele rychlosti. Tento zastaralý typ není možné připojit na solární
napájení. Byl poptán nový ukazatel se solárním napájením, na kterém se při překročení zadané rychlosti se rozsvítí
nápis „ZPOMAL", což je vhodné právě ke škole na komunikaci Toužimská.
Na základě nového poptávkového řízení v příloze předkládáme následující nabídky:

firma
Gemos

sídlo

IČO

Cena Kč bez DPH

Cena Kč vč. DPH

Praha 3

24132098

54 950,-

66 490,-

Kaly

29362083

56 OOO,-

67 760,-

Némčice

04033663

56 500,-

68 365,-

27781275

60 400,-

73 084,-

Dopravní systémy a.s.

PROFIBA s. r. o.
DAS elektro s. r. o.

u Holešova
BÁRTEK rozhlasy, s. r. 0.

Praha 2

Nejvýhodnější nabídka je od firmy GEMOS, která má provozovnu v Praze — Satalicich. Tato firma byla dodavatelem i

stávajících ukazatelů v MČ Praha 19.
usnesení: Rada po projednání
přijímá nabídku firmy GEMOS za celkovou cenu 66 490,- Kč vč. DPH a
pověřuje vedoucí OŽPD podpisem objednávky.

Usnesení č. 950/17/OE - Návrh zásad rozpočtového provizoria na rok 2018
Vzhledem k tomu, že hlavní město Praha zatím nemá schválený rozpočet a neníjistá výšé dotací od HMP na výkon
samosprávy ani státní správy navrhuji, aby MČ Praha 19 hospodařila v prvních měsících roku 2018 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 2018.
Návrh rozpočtového provizoria vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2017 a stanoví měsíční výdaje ve výši 1/12
ročního rozpočtu.

snesení: Rada
souhlasí s návrhem zásad rozpočtového provizoria a rozpisém výdajů na leden až březen 2018 a
ukládá EO jé předložit na příštím zasedáníZMČ.

Usnesení č. 959/17/star., místostar. - Zpracování studie pomníku k výročí vzniku republiky, čsl. Legií a ukončení 1.

světové války
V příštím roce náš národ oslaví 100 výročí vzniku samostatného státu a zároveň naváže na 101 výročí vzniku čsl. Legií
za 1. Světové války, jejíž ukončení oslavíme také po 100 letech. Vedení radnice se rozhodlo tyto tři mezníky zpodobnit
v památku, který by zároveň důstojně a neotřelým způsobem tuto piétu zanechal pro další generace. Zástupci radnice
po prohlédnutí internetových stránek sochařů zaujala sochařka _a po konkrétním seznámení se
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CV paní sochařky, její filozofií a způsobem přístupu k tvorbě, předkládáme nabídku ke zpracování prostorového návrhu
památníku. Studie bude zpracována tak, aby její realizace a odhalení bylo provedeno do termínu výročí vzniku
republiky. Podklady v příloze.
usnesení: Rada po projednání
schvaluje nabídku ak. sochařky _a zpracování prostorové výtvarné studie památníku k trojitému
výročí za 75.000,- Kč a
pověřuje starostu/mistostarostku podpisem objednávky.

Usnesení č. 963/17/místostar. - Smlouva o spolupráci, darovací smlouva s firmou KNAUF
Předkládáme Smlouvu o spolupráci a darovací smlouvu kvýuce německého jazyka spolu svýukovým pobytem pro
školní rok 2017/2018, kdy KNAUF zafinancuje výuku, městská část zajistí učitele a uhradí z deklarovaného daru.
usnesení: Rada s potěšením a poděkováním
schvaluje smlouvu o spolupráci a darovací smlouvu dle přiloženého návrhu a
ukládá OE vše administrativně zajistit.

