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Zpráva o činnosti Rady MČ pro 16. zasedání ZMČ
předkládá starosta MČ Praha 19
Vážení zastupitelé, předkládám Vám Zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 15. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 3 řádných zasedání a 2 mimořádných
zasedání a projednala 86 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.

72. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 13.12.2017
Na tomto zasedání rada projednala 11 nových usnesení.
Usnesení č. 623/16/místostar., OMIBNH - Zhotovení projektové dokumentace tělocvična ZŠ
V příloze předkládáme ke schválení nabídku na provedení vlastního záchranného archeologického průzkumu od firmy
Labrys o p. s. se sídlem Praha 13 za celkovou cenu bez DPH 86 120,- Kč.

usnesení: Rada
přijímá nabídku firmy Labrys o.p.s. na provedení vlastního záchranného archeologického průzkumu za celkovou cenu
bez DPH 86 120,- Kč a
pověřuje ved. OMIBNH podpisem objednávky.

Usnesení č. 971/17/0T - Zakoupení software Safetica
Vzhledem k nařízení EU o ochraně osobních údajů ve veřejné správě (GDPR), které vstoupí v platnost v květnu příštího
roku, jsme nuceni zakoupit tzv. DLP software (Data Loss Prevention), tedy software, který zajistí ochranu našich
citlivých dat, uložených na Úřadu MČ Praha 19. Vzhledem ktomu, že ceny DLP softwaru se pohybují vřádéch
statisíců, po četných konzultacích navrhujeme zakoupit oceňované české řešení, jedno z nejlevnějších, software
Safetica. Podrobné cenové nabídky firem v příloze.

FIRMA

CENA vč. DPH

Menzo, a.s.

250 470,- Kč

Softmarket s.r.o.

274 670,- Kč

Your System, spol.s r.o.
Ricoh Czech Republic s.r.o.

247 626,- Kč
261 057,50 Kč

usnesení: Rada na základě výběrového řízení
schvaluje zakoupení software Safetica u firmy Your System, spol. s r.o. za cenu 247 626,- Kč vč. DPH.

73. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 10.1.2018
Na tomto zasedání rada projednala 28 nových usnesení.
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD - Cyklostezky
Byla odevzdána studie cyklostezky Via Sancta (Praha — Brandýs — svatá cesta) — probíhá zapracování připomínek.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 674/13/OV - Metropolitní plán (Územní plán hl.m. Prahy)
Dne 27.11.2017 zveřejnilo hlavní město Praha poslední verzi zpracovávaného Metropolitního plánu. Nejedná se ale
ještě o projednání podle stavebního zákona. Veřejnost byla s touto skutečností seznámena prostřednictvím článku ve
zpravodaji Kbélák č. 68. Komise výstavby se bude návrhem zabývat na svém mimořádném jednání dne 15.1.2018.

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci,
ukládá komisím výstavby, dopravy a životního prostředí zpracování připomínek k MP,
ukládá komisi výstavby předložení souborného zpracování připomínek k MP.
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Usnesení č. 770/13/Bezp.řed. - Kamerový systém problematických lokalit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že „Krajský program prevence kriminality na rok 2018” nebude MVČR vyhlášen,
kdy vtomto ohledu navrhuje Radě uvážit zapojení MČ Praha 19 do "Programu prevence kriminality na místní úrovni
na rok 2018", který byl dne 13.12.2017 vyhlášen a vykazuje stejné zacíleníjako nevyhlášený krajský program.
Bezpečnostní ředitel vzhledem k dobrým zkušenostem z předchozích let, kdy MČ Praha 19 získala dotaci 1 304 000,- Kč
na kamerový systém Centrálního parku Kbely, či 301 OOO,- Kč na kamerový bod v oblasti ulic Tauferova a Žacléřská,
navrhuje Radě zvážit zapojení MČ Praha 19 do "Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018” s žádostí
o investiční dotaci na kamerovou ochranu oblasti autobusové zastávky Bakovská, a to v rozsahu dle platné „Koncepce

bezpečnosti MČ Praha 19".
Projekt "Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018" předpokládá minimální spoluúčast žádající MČ
Praha 19 v rozsahu 10%.
V rámci koncepce dotačního titulu je nutno zpracovat studii proveditelnosti.
Dle předchozího projektu se jeví, že v případě úspěšné žádosti o dotaci by kamerový bod byl hotov v termínu říjen —
listopad 2018.

usnesem’: Rada
bere na vědomí a
ukládá bezpečnostnímu řediteli zadat studii proveditelnosti, zpracovat předmětnou dotační žádost a podat ji ve
stanoveném termínu do 15.02.2018 na MVČR ve smyslu metodické dokumentace Zásad programu prevence
kriminality na místní úrovni na rok 2018,
garantuje minimální dotační spoluúčast v rozsahu 10% z celkové nákladové položky projektu,
zmocňuje starostu k podpisu dotační žádosti do Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018.

Usnesení č. 872/13/OŽPD — Doprava v klidu
Byla odevzdána dokumentace pro územní rozhodnutí pro nový parkovací pás v Semilské ulici (poblíž domu č. 927/52 —
tj. v části úseku mezi ulicí Pod Nouzovem a Herlíkovická). Probíhá poptávkové řízení na inženýring projektu.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 925/13/0ŽPD - Nové trasování propojovací komunikace Letňany - Kbely (Z 2809/00, celoměstsky

významné změny IV ÚP SÚ hl. m. Prahy)
Dne 7. 12. proběhlo projednání podnětu č. 66/2017 na Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP. Podnět zaslaný
MČ Praha 18 poškozuje integritu letňansko-kbelského lesoparku a je vrozporu sprojednávanými změnami ÚP č.
Z2809/00 a Z3082/10. Starosta odevzdal členům výboru dopis pěti starostů městských částí, kde proti návrhu na
poškození lesoparku protestují. Projednávání podnětu bylo přerušeno.
Letňansko-kbelsko-čakovický lesopark
Magistrát určil, že územní řízení pro obě části na území Kbel i Čakovic bude projednávat stavební úřad ve Kbelích.
Probíhá získávání stanovisek správců sítí pro územní řízení.

usnesení: Rada
bere na vědomí a
ukládá odboru pečlivě sledovat změnu č. 66/2017.

Usnesení č. 303/15/OŽPD — Lesopark Hůlkova - „Aerovka“
Probíhá zpracování podkladů pro vynětí území ze zemědělského půdního fondu.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 541/16/OV - Víceúčelové sportoviště, změna územního plánu (2 64/2016)
Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo dne 2.11.2017 usnesením ZHMP číslo 30/88 návrh na pořízení této změny. Dále je

změna vedena pod č. 2 3162/12.
usnesem’: Rada
bere na vědomí informaci.
Usnesení č. 623/16/místostar., OMIBNH - Zhotovení projektové dokumentace tělocvična ZŠ
Byl zahájen záchranný archeologický průzkum na dotčené ploše pro tělocvičnu. Zhotovitel projektové dokumentace
konzultoval řešení koncepce vzduchotechniky s Hygienickou stanicí, podal žádost o připojení na PRE a.s., projektová
dokumentace ke sloučenému územnímu řízení a stavebnimu povoleni finalizuje. Dne 8.1.2018 proběhne jednání na

MČ.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
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Smlouva na provoz platebního terminálu byla podepsána a zaslána zpět ČS a.s. Po instalaci a zprovoznění terminálů
bude probíhat zkušební provoz.
Na základě vyhodnocení zkušebního provozu a prověření funkčnosti programového vybavení na propojení výstupů
z platebního terminálu a účetního systému GINIS, bude znovu posouzen nákup tohoto programového vybavení.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 948/17/0ŽPD - Ukazatel rychlosti u ZŠ Toužimská
Proběhla instalace ukazatele rychlosti.
usnesení: Rada

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

světové války
Pan radní Wolf požádal o doplňující informace k záměru a výběru sochařského díla, které mu byly poskytnuty a další
informace ze strany hl. m. Prahy ohledně dotace nemáme.
Paní sochařka pracuje a v polovině ledna předá první ideové studie.

uneseni: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 978/18/OMIBNH/místostar. - Delimitace stavby „Knihovna Kbely“
Na základě dohody s Odborem strategických investic hl. m. Prahy bude výstavba knihovny realizována hl. m. Prahou.
Z tohoto důvodu je nutné provést delimitaci dosud realizovaných investičních nákladů Městskou částí Praha 19 na
Hlavní město Prahu. Protokol o předání a převzetí práv a závazků investora je přílohou tohoto usnesení.

usnesení: Rada
schvaluje předání práv a závazků ke stavbě „Knihovna Kbely " a jejich převzetí Hlavním městem Prahou.,
pověřuje starostu podpisem předání a převzetí práv a závazků investora.

Usnesení č. 979/18/0MIBNH/místostar. - Žádost o svěření pozemku 1967/17 Městské části Praha 19

Pozemek 1967/17 (ostatní komunikace) tvoří příjezdovou cestu k nově postaveným bytovým domům (Rackova
zahrada) a kdružstevním garážím. Pozemek 1967/17 je přístupný přes obdobný pozemek 1967/91 (taktéž ostatní

komunikace), který je svěřen městské části a dále přiléhá k pozemkům 1967/2 a 1967/90 (ostatní zeleň), kterějiž takě
svěřeny městské části dlouhodobě jsou. Protože Městská část Praha 19 tuto komunikaci i okolní pozemky dlouhodobě
spravuje a provádí zde zimní údržbu, navrhujeme požádat hl. m. Prahu 0 svěření tohoto pozemku do majetku městské
části.

usnesení: Rada
schvaluje záměr svěření pozemku 1967/17 do majetku Městské části Praha 19 a
ukládá vedoucímu OMIBNH vypracovat žádost o svěření pozemku na hl. m. Prahu,
pověřuje starostu podpisem žádosti.

Usnesení č. 991/18/0MIBNH - Žádost o souhlas s komunikačním napojením Areálu Kbely a.s.
ADR s.r.o. v zastoupení vlastníka AREÁLU Kbely a.s. Majola Investment SICAV, žádá o souhlas s úpravami a stavbou
přístupových komunikací k areálu, kterými budou dotčeny pozemky parc.č. 2005, 2002 a 1941/3 svěřené MČ Praha 19.
Žádost byla projednána v komisi výstavby, která s dotčením uvedených pozemků souhlasí za podmínky, že součástí
první etapy výstavby bude pěší napojení areálu do Huntířovské a Železnobrodské ulice.

usnesení: Rada
souhlasís dotčením pozemků parc.č. 2005, 2002 a 1941/3 ve smyslu předložené dokumentace,
požaduje napojení pěšího přístupu do Huntířovské a Železnobrodské ulice v první etapě výstavby a
ukládá OMIBNH sdělit toto stanovisko žadateli.

Usnesení č. 994/18/star. — Letecký den 9.6.2018
Starosta informuje radu, že dne 9.1.2018 navštívili radnici zástupci velení letiště a pořádající agentury, kteří
informovali o plánovaném leteckém dni ke 100 letému výročí vzniku kbelského letiště. Akci pořádá stejná agentura,
která pořádá dny NATO v ČR. Vstup na akci bude zdarma a počet návštěvníků, zvláště proto, že tato akce je spojena
s tzv. Muzejní noci lze těžko odhadovat, ale řádově se bude jednat o cca 40 tis. osob.

Starosta navrhuje Radě založení bezpečnostně dopravního týmu ve složení radní Biskup, _

—- Tento tým bude na únorové schůzce propojen
s Policii ČR, Městskou policií, pořádající agenturou a velením letiště. Jeho nejdůležitějším úkolem bude stanovení
spolehlivého DIO.

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci o plánované akcia
schvaluje založení bezpečnostně dopravního týmu.

Usnesení č. 997/18/IA - Veřejnosprávní kontrola u MŠ Letců, příspěvková organizace
Interní auditorka informuje radu o výsledku z proběhlé následné veřejnosprávní kontroly u Mateřské školy Letců,
příspěvkové organizace vprůběhu měsíce září a října 2017. Protokol vpříloze č. 16. Kontrola byla zaměřena na
realizaci nápravných opatření uložených při kontrole v roce 2016 a na provedenou inventarizaci majetku u MŠL za rok
2016. Závěrem lze konstatovat, že uložená nápravná opatření byla splněna a při kontrole podkladové dokumentace
k inventarizaci majetku a závazků za rok 2016 byly shledány některé nedostatky. Vzávěru protokolu jsou uvedena
uložená nápravná opatření, které MŠL je povinna odstranit co nejdříve a podat o jejich nápravě zprávu interní
auditorce. Správné provedení inventarizace v souladu svyhláškou č. 270/2010 Sb. bude ověřeno při příští následné
veřejnosprávní kontrole v roce 2018.
V prosinci 2017 zastupujici ředitel Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS., zaslal zprávu o přijatých opatřeních. MŠL přijala novou
směrnici pro doplňkovou činnost, inventarizaci majetku a závazků, aktualizovala směrnice pro finanční kontrolu a oběh
účetních dokladů, stanovila samostatnou komisi škodní a likvidační. Pravidla pro škodní a likvidační komisi MŠL ještě
dopracuje a dodá, spolu s informací o provedeném poptávkovém řízení na nákup kancelářských a úklidových potřeb,
jež má organizace provádět každé 2 roky. Inventarizace za rok 2017 bude mj. ověřena i kontrolní skupinou
z Magistrátu hl. m. Prahy, v rámci přezkumu hospodaření MČP19 za rok 2017.

usnesení: Rada
bere na vědomí výsledek z provedené veřejnosprávní kontroly u MŠ Letců, příspěvkové organizace.

Usnesení č. 999/18/OV - Změna ÚPn, pozemky č. parc. 1988/6 3 1988/12 v kat. území Kbely ze zeleně městské a
krajinné na rekreační plochy

Dne 22.12.2017 požádal prostřednictvím městské části _ jako vlastník výše uvedených pozemků, o
změnu územního plánu (viz příloha). Pozemky se nacházejí při hranici s kat. územím Satalice a jsou pod navádějícími
světly letištní přistávací dráhy. Dne 28.12.2017 byla žádost bez stanoviska předána odboru územního rozvoje MHMP.

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci,
ukládá komisím výstavby, dopravy a životního prostředí projednání výše uvedené změny a
ukládá komisi výstavby předložení souborného projednání.

Usnesení č. 1000/18/OV - Změna ÚPn, pozemky č. parc. 1990/1, 1991/1, 1991/2, 1991/3, 1991/4, 199/6, 1992/128
a 2111/2 v kat. území Kbely z orné půdy a luk a pastvin na nerušící výrobu a služby s kódem D
Dne 22.12.2017 požádala společnost P-holding 5, s.r.o., jako majitel a zástupce majitelů pozemků prostřednictvím
městské části, o změnu územního plánu (viz příloha). Pozemky se nacházejí při hranici s kat. územím Satalice a jejím
cílem je optimalizace průběhu navrhované komunikace Budovatelská — Mladoboleslavská a s ní spojený rozvoj
technologického parku a areálu služeb. Dne 29.12.2017 byla žádost bez stanoviska předána odboru úz. rozvoje MHMP.

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci
ukládá komisím výstavby, dopravy a životního prostředí projednání výše uvedené změny a
ukládá komisi výstavby předložení souborného projednání.

74. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 24.1.2018
Na tomto zasedání rada projednala 3 nová usnesení.
Usnesení č. 925/13/0ŽPD - Nové trasování propojovací komunikace Letňany - Kbely (Z 2809/00, celoměstsky

významné změny IV ÚP SÚ hl. m. Prahy)
Již od roku 2011 usiluje MČ Praha 19 o nepřekřížéní Letňansko - kbélského lesoparku tak, aby zůstala zachována
integrita tohoto parku a nedošlo tak kjeho narušení intenzivní automobilovou dopravou. MČ Praha 19 zpracovala
studii, na základě které dospěly městské části Praha 19, Praha 18 a Praha Čakovice k dohodě o novém trasování
komunikací v rámci lesoparku. Hlavním městem Prahou pak byla iniciována změna ÚP 2809/00, která tuto dohodu
respektovala. Přesto, že projednání této změny ještě není ukončeno, navrhla Městská část Praha 18 další podnět na
změnu č. 66/2017, který zcela popírá projednávanou změnu 2809/00 a ve svém důsledku znamená rozdělení parku na

dvě části. Tento podnět MČ Praha 18 neprojednala ani s MČ Praha 19 ani s MČ Praha Čakovice, přestože se jich tento
návrh zásadním způsobem dotýká. Díky pečlivé práci Odboru výstavby ÚMČ Praha 19, včasného zásahu starosty a
členů zastupitelstva MČ Praha 19 se podařilo zabránit schválení tohoto podnětu na jednání Výboru pro územní rozvoj
a územní plán.

usnesení: Rada
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schvaluje postup starosty a následně 11 členů Zastupitelstva MČ Praha 19 ve věci podnětu na změnu ÚP č. 66/2017,
projednávaném na Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP (dále jen výboru) ve dnech 7.12.2017 a 18.1.2018,
děkuje starostovi a zastupitelům Městské části Praha 19 za včasný zásah na jednáních výboru, který vedl k přerušení
projednávání změny 66/2017 do doby uzavření konsensuální dohody městských části k již probíhající změně 2809/00, i
nadále
nesouhlasí s překřížením Letňansko - kbelského parku, které v této době reprezentuje změna ÚP č. 66/2017.

Usnesení č. 1007/18/místostar. - Žádost o souhlas s podáním přímé žádosti o dotaci 2 min. ŽP prostřednictvím SFŽP

a podání žádosti o podporu
V souladu s usnesením č. 969/17 firma Finanční poradenství,

zpracovala podklady

k žádosti o příspěvek z národního programu životního prostředí prostřednictvím SFZP ve výzvě č. 16. Z tohoto
programu MČ hodlá zafinancovat projekt „Zahrada ZŠ", avšak je potřebné požádat Radu hl. m. Prahy o souhlas
s přímým podáním žádosti, jelikož se jedná o příspěvek ze státního rozpočtu resp. instituce řízené ministerstvem,
v tomto případě Ministerstvem životního prostředí.

Žádost s přílohou v příloze.
usnesení: Rada
schvaluje žádost o souhlas s podáním přímé žádosti o příspěvek ze SFŽP dle pravidel schválených Radou HMP č. 1886
ze 6. 12. 2005 a
pověřuje starostu podpisem, dále pak
souhlasí s podáním žádosti na finanční podporu v národním programu životního prostředí výzva č. 16, prioritní osa 6
Environmentální prevence, podoblast 6.1 C Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných

zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady") a
pověřuje starostu podpisem žádosti o finanční podporu na uvedený projekt Zahrada ZŠ.

75. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 2.2.2018
Na tomto zasedání rada projednala 26 nových usnesení.
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD - Cyklostezky
Studie cyklostezky Via Sancta (Praha — Brandýs — svatá cesta) byla projednána se soukromými vlastníky pozemků.
Došlo k dohodě na trasování. Architekt byl požádán o možné termíny prezentace.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 33/10/0ŽPD — Městská hromadná doprava
Byl odeslán dopis na TSK HMP s žádostí o urychlení vydání stanoviska ke stavbě obratiště Kbelský hřbitov. Projektant
dále doplňuje dokumentaci dle požadavku stavebního úřadu.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Tajemník informuje Radu:
Na základě požadavků kbelských seniorů byly zakoupeny 2 dřevěné lavice pro umístění do prostoru přízemí DS, kde se
senioři často potkávají a scházejí a navzájem si vyměňují informace.

Klub seniorů dne 24.1.2018 uskutečnil výroční schůzi (viz zápis v příloze), kde si členové zvolili opět stejné zástupce
(vzhledem kjejich dosavadním perfektním výsledkům a perfektní organizaci). V rámci programu byl panu _

_za jeho dlouholetou práci vklubu vrámci občerstvovacích služeb klubu slavnostně předán ŘÁD ZLATÉ
VAŘEČKY a na jeho post byla aktuálně zvolena paní _ Na příští schůzi KS (7.2.2018) je připravena beseda
spojená s ochutnávkou srílanských čajů. K datu 21.2.2018 je připravena beseda se spoluautorem námětu populárního
seriálu Četnické humoresky plk. JUDr. Michalem Dlouhým Ph.D., senioři budou mít možnost si zakoupit i knihy
s poutavými starými kriminálními případy. Aktuální stav klubu je 95 členů.
STP uskutečnil své první letošní setkání — dne 3.1.2018 — řešeny byly organizační záležitosti ohledně 2 připravovaných
rekondičních pobytů vtomto roce, na které si STP požádal o grant z MHMP. Bude následovat při příštích jednáních i
konzultace celoročního programu klubu. Aktuální stav klubu je 115 členů.

usnesení: Rada
bere s potěšením na vědomívýše uvedené informace.
Usnesení č. 322/12/BŘ - Preventivní aktivity - Nízkoprahové centrum aktivit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že klubová činnost Nízkoprahového centra aktivit MČ Praha 19 probíhá v plném
rozsahu dle předchozích usnesení.
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Nad rámec tohoto byla dne 22.01.2018 dokončena realizace akce „Přebor žáků základních škol Prahy 19", která
proběhla v rámci preventivních aktivit v zapůjčených prostorách Základní školy Kbely.
Akce se zúčastnilo 98 žáků ze tří základních škol, ze Kbel, Vinoře a Satalic, kdy se jednalo dva paralelní turnaje (první a
druhý stupeň základních škol), které prostřednictvím turnaje jednotlivců byly hodnoceny nejlépe umístěnými hráči
každé školy jako turnaj kolektivů. Tento postup umožnil ohodnotit jak jednotlivé děti, ale i celé kolektivy, kdy takto
bylo možno v dětech nabudit jak osobní sebevědomí, tak i kolektivní sounáležitost a týmovost.
Bez ohledu na tuto i obecnou sociální účelnost takové sportovní akce se jednalo zejména o preventivní aktivitu, která
měla podpořit u dětí kritické myšlení a schopnost samostatného rozhodování, které je v rámci prevence drog i
kriminality nedocenitelné.
Očekává se přidělení dotace z MHMP na projekt podpory činnosti NCA z Městského programu prevence kriminality
HMP na rok 2018.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD - Projekt naučných stezek ve Kbelích
Projekt naučných stezek po Via Sancta a historii Kbel je řešen spolu se členy komise pro kroniku a historii. Komise

spolu s _ paní kronikářkou a _se ve středu 10. ledna vypravila do terénu, aby
na místě zkonzultovala informační tabule (jejich velikost a umístění), lavičky aj. u nově postavené kapličky ve
Vrchlabské ulici, dále informační desky a provedení u rekonstrukce studny ve Vrchlabské ulici, umístění cca 6 tabulí
v parku a u nově zrekonstruované studny Barborka. Dále se projednávaly možnosti a vhodnost umístění další repliky
kapličky u nádraží. Zápis zjednání přidán k usnesení č. 24/14/star. — Komise pro kroniku a historii.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 509/12/OŽPD/star. - Údržba zeleně a veřejných ploch
Firma

na

údržbu

se

s první

sněhovou

nadílkou

zdárně

vypořádala,

chodníky

byly

posypány

a komunikace protaženy. S ohledem na klimatický vývoj se následně vrátila k průběžnému úklidu. Dále byly zahájeny
práce týkající se údržby zábradlí (broušení, nátěry). A díky dobrému počasí byly rovněž dokončeny opravy na dětském
hřišti na Nouzovském náměstí. Ve spolupráci sLesy hl. m. Prahy, resp. jeho střediskem PRALES (Pražské lesní
středisko) ve Kbelích, připravujeme účast na dobrovolnické úklidové akci Ukliďme svět, uklid'me Česko, která probíhá
na území celé České republiky, a to v sobotu dne 7. 4. 2018 - podrobnosti a detaily se řeší, rovněž se připravuje
informační leták.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 872/13/OŽPD — Doprava v klidu
Probíhá koordinace dokumentace pro nový parkovací pás v Semilské ulici (poblíž domu č. 927/52) 5 plánovanou
rekonstrukcí teplovodu.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 925/13/0ŽPD - Nové trasování propojovací komunikace Letňany - Kbely (Z 2809/00, celoměstsky

významné změny IV ÚP SÚ hl. m. Prahy)
Na webových stránkách úřadu byl zveřejněn souhrn dosavadních dostupných informací týkajících se krajinného parku
Havraňák — nového parku mezi Kbely, Letňany a Čakovicemi.
Dne 5. února se uskutečníjednání ohledně možnéjarní realizace týkající se sadových úprav parku na pozemku p. č.

1946/84, k. ú. Kbely (trojúhelník u Ledečské x Toužimské ulice).
Byl odeslán dopis na Pozemkový úřad ČR ohledně převedení pozemku p. č. 1948/1, k. ú. Kbely na hl. m. Prahu, což
umožní v rámci rozšíření lesoparku vybudovat cyklostezku
do remízku u železniční trati, kde nyní Čakovice připravují osazení herních prvků a mobiliář. Pozemek se nachází na
hranici katastru Kbel těsně pod letňanskými kopci.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 623/16/místostar., OMIBNH - Zhotovení projektové dokumentace tělocvična ZŠ
Záchranný archeologický průzkum na dotčené ploše pro tělocvičnu bude dokončen do 10 dnů. Zhotovitel projektové
dokumentace tělocvičny zajistil a dohodl podmínky připojení na PRE, kdy připojení bude z pozemku p.č. 1945/94, dále
dohodl podmínky připojení na 02, kdy tyto podmínky PRE a 02 byly zapracovány do projektu. Projekční kancelář čeká
na stanovení podmínek připojení objektu na plyn a s ohledem na skutečnost, že připojení silové elektřiny je mimo
uvažovanou lokalitu (areál LOM) podává znovu žádost o vyjádření ke správcům pozemních sítí. Byly zapracovány
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připomínky zadavatele ohledně vnitřní dispozice (samostatný vstup do malého a velkého sálu), finalizuje akustická
studie pro Hygienickou stanici HMP aje zpracovávána barevná varianta úpravy venkovní fasády ve světlém odstínu a
to na základě připomínek zadavatele.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 732/17/OMIBNH - Rozšíření sítě UPC Praha-Kbely 3.etapa
S ohledem na sdělení protistrany, že není schopna zaručit jakékoliv termíny uvedené ve smlouvě, navrhujeme, aby
Rada revokovala své usnesení z 66. Zasedání, konaného dne 6.9.2017 a odvolala uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene uložení podzemního vedení komunikační sítě UPC do pozemků svěřených Městské části
Praha 19.
usnesení: Rada vzhledem k tomu, že UPC není schopno zaručitjakékoliv termíny uvedené ve smlouvě a doposud tato
smlouva nebyla ze strany UPC podepsána a podepsaná doručena Městské části Praha 19,
nebude tato smlouva uzavřena, tj. Městská část Praha 19
odvolá svoji nabídku na k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemene — služebnosti, oprávněný

spol. s.r.o. UPC Česká republika
revokuje své usnesení č. 732/17/OMIBNH z svého 66. zasedání, konaného dne 6. 9. 2017, a

zastupitelstva.

Usnesení č. 856/17/OT/0MIBNH - Replika kapličky č. 19, Kutnohorská ve Kbelích
Za OT: Je dokončeno zdivo a zastřešení kapličky, provedena hrubá omítka (2 vrstvy lepidla svloženou perlinkou),
kamenická firma provedla zaměření kamenických prvků (kamenná římsa, horní a dolní kamenné nárožní hlavice a
kamenná parapetní deska). V současné době probíhá výroba těchto kamenických prvků. Po jejich dodání a montáži
bude dokončena venkovní omítka, tj. provedení finální akrylátové omítky s akrylátovým nátěrem. Kamenné prvky
budou ošetřeny hydrofobizačním transparentním nátěrem.
Za OMIBNH: Kdnešnímu dní je zcela dokončena stavební část kapličky, kdy byly dodány a osazeny kamenné prvky
z pískovce včetně spodních pískovcových bloků v souladu s projektem, byla provedena střešní krytina z tašek
bobrovek, základní omítka zdiva, tj. 2 vrstvy lepidla s vloženou výztužnou sítí — perlinkou a následně byla provedena
finální vrstvu akrylátové vnější omítky, hydro fobizační nátěr kamenných prvků a přístupový chodníček před kapličkou
ze zámkové dlažby. Po stavební stránce je stavba odevzdána ve vynikající kvalitě. Zadavatel vsoučasné době řeší
dodavatele vnitřní grafické časti. Byl odevzdán grafický návrh pro fresku kapličky — včernobílém a barevném
provedení, viz příloha. Malba obrazu ve skutečné velikosti do výklenku kapličky bude projednávána v komisi kroniky a

historie (viz usnesení č. 26/14/star.).
usnesení: Rada
bere na vědomí průběh stavby.
Usnesení č. SOS/OKS, OMIBNH - Inventarizace majetku za rok 2017
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2017 byla dokončena. Vpříloze předkládáme zápis hlavní
inventarizační komise, která po provedení kontroly protokolů dílčích inventarizačních komisí konstatovala, že žádné
inventarizační rozdíly a nedostatky nebyly zjištěny.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1022/18/taj.— Plán kontrol MHMP na rok 2018 prováděných u MČ Praha 19
1) Přezkoumání hospodaření za rok 2017 — 2. dílčí a závěrečné přezkoumání 26.3.-.6.4.2018
2)

Kontrola na úseku krizového řízení 25.9.2018

3)

Kontrola správy místních a správních poplatků — 6.9.2018 — 20.9.2018

4)

Kontrola na úseku výkonu působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu — 22.2.2018 —

23.2.2018
5)

Kontrola na úseku územního rozhodování stavebního řádu a zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a

nemovitostí (RÚIAN) — 23.10.2018
6)

Kontrola na úseku činností uložených zákony o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech —

7)

17.4.2018 — 19.4.2018
Kontrola na úseku matrik — 5.11.2018 — 9.11.2018

8)

Kontrola na úseku ochrany životního prostředí — 7.6.2018

usnesení: Rada
bere na vědomí.

8
Usnesení č. 1033/18/místostar., star. - Podání žádosti z rezervy rozpočtu HMP určené pro městské části v 2018
V příloze předkládáme zpracovanou tabulku spolu s komentářem, která je určenou podobou žádosti o dotaci z rezervy
rozpočtu HMP. Navrhujeme tak jako v loňském roce podání jedné žádosti na prioritní akci tělocvična při ZŠ ve výši 29
mil. Kč.
usnesení Rada po projednání
schvaluje podání žádosti z rezervy rozpočtu HMP určené pro městské části v roce 2018 dle předkladu a
pověřuje místostarostku spolu s OE věc administrativně zajistit.

76. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 19.2.2018
Na tomto zasedání rada projednala 18 nových usnesení.
Usnesení č. 390/04/0KS, OŽPD - Cyklostezky
Dne 6. února Rada HMP schválila úpravy cyklogenerelu HMP, kde je obsažena cyklostezka na jižní straně kbelského
letiště a napojení cyklostezky Mladoboleslavská lávkou přes Kbelskou ulici do ulice Nad Klíčovem a dále do klíčovského
parku. Cyklostezka se tak nově vyhýbá nebezpečné křižovatce Mladoboleslavská >< Kbelská.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 697/12/OŽPD — Pěší doprava
In

Ve spolupráci s ředitelem ZŠ Albrechtická probíhá příprava žádosti o účast v projektu „Bezpečné cesty do ško . Cílem
je získat finanční prostředky na bezpečnostní úpravy ve fázi projektu i na samotnou stavbu.
Připravuje se bezpečnostní úprava přechodu u Leteckého muzea. Podařilo se najít řešení bez ostrůvku, ale
s přisvětlením.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 872/13/OŽPD — Doprava v klidu
Proběhla koordinace dokumentace pro nový parkovací pás vSemilské ulici (poblíž domu č. 927/52) s plánovanou
rekonstrukcí teplovodu. Probíhají jednání ohledně stavebního provedení tak, aby po rekonstrukci teplovodu byly
připraveny podkladové vrstvy pro parkovací pás.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 925/13/0ŽPD - Nové trasování propojovací komunikace Letňany - Kbely (Z 2809/00, celoměstsky

významné změny IV ÚP SÚ hl. m. Prahy)
Dne 5. února proběhlo jednání Ing. Olmra na IPR HMP ohledně nového trasování komunikací v rámci změny územního
plánu 22809/00. Ing. Zděradička (ředitel sekce infrastruktury IPR HMP) představil pracovní verzi nového řešení
komunikací bez přepůlení parku silnicí.

plán dne 21. února (viz podklady kjednánís. 276).
Letňansko-kbelsko-čakovický lesopark
Dne 5. února se uskutečnilo jednání ohledně urychleného zahájení výsadby lesoparku na pozemku parc. č. 1946/84, k.
ú. Kbely (trojúhelník u Ledečské ulice). Přítomni byli zástupci OŽPD a vedoucí Oddělení péče o zeleň Odboru ochrany
prostředí MHMP.
MČ
Praha
19

i

odd.

péče

o

zeleň

MHMP

požádaly

Odbor

hospodaření

s majetkem

MHMP

o vypovězení smlouvy. Výpovědní lhůta smlouvy je jeden rok.
Společnost Vin Agro, která na základě smlouvy s MHMP pozemek obhospodařuje, zásadním způsobem vyšla vstříc
prosbě městské části a sama požádala MHMP o ukončení nájemní smlouvy na tento pozemek dohodou, aby mohlo
dojít k výsadbě lesoparku co nejdříve.
Na základě toho odd. péče o zeleň MHMP připravuje na jaro 2018 zatravnění pozemku. V návaznosti na to může
proběhnout výsadba stromů dle projektové dokumentace.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 373/16/0ŽPD - Kbelský rybník, rekonstrukce studny „Barborka“
Dokončují se vnitřní úpravy. S ohledem na počasí následně dojde ke konečným úpravám terénu.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
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Usnesení č. 541/16/OV - Víceúčelové sportoviště, změna územního plánu (Z 64/2016)
Vrámci projednávání návrhu změn bude uplatněn požadavek na posunutí ochranného pásma vysokotlakého
plynovodu tak, aby ochranné pásmo odpovídalo současnému uložení plynovodu. Termín pro podávání připomínek
končí 14.3.2018.

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci.
Usnesení č. 623/16/místostar., OMIBNH - Zhotovení projektové dokumentace tělocvična ZŠ
Záchranný archeologický průzkum na dotčené ploše pro tělocvičnu byl dokončen a kompletní zpráva byla zaslána
zhotoviteli projektové dokumentace.
V příloze předkládáme nabídku dceřiné společnosti Pražské plynárenské a.s. tj. společnosti Prometheus a.s., kdy tato
společnost městské části nabízí výstavbu plynového zdroje tepelné energie o celkovém instalovaném výkonu 130kW
(kotelna pro vytápění objektu tělocvičny) a to včetně zbudování plynové přípojky a připojení na kotelnu.
Kotelna zůstane v majetku společnosti Prometheus, která bude následně dodávat teplo. V nabízené ceně tepla za 1 GJ
ve výši 564,- Kč vč. DPH jsou zahrnuty i provozní náklady, revize, opravy, 24 hodinový servis a splátka investičních
nákladů na pořízení kotelny. Smlouva o dodávce tepla bude uzavřena na dobu 15 let, kdy po uplynutí této doby bude
kotelna převedena za cenu 1,- Kč do majetku městské části. Pronájem místnosti kotelny fy. Prométheus bude ošetřen
nájemní smlouvou za cenu 1 OOO,- Kč za rok.
Tato smlouva o prodeji tepla bude kdykoli vypověditelná s tím, že v případě výpovědi smlouvy před uplynutím 15 let,
uhradí městská část zhotoviteli zbytkový podíl 2 ceny kotelny. Uzavřením smlouvy za výše uvedených podmínek dojde
k úspoře z celkové ceny výstavby tělocvičny cca ve výši 2,0 mil. Kč.
Dále v příloze předkládáme žádost zhotovitele projektové dokumentace Slavíček architekt a.s. o prodlužení termínu
odevzdání kompletního čistopisu projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí (DUR ) a
dokumentace pro stavebního povolení (DSP) to do termínu 28.2.2018. Sohledem na důvody, uvedené vžádosti
doporučujeme žádosti vyhovět a změnu termínu ošetřit dodatkem č. 1 smlouvy o dílo.

usnesení: Rada
prodlužuje termín odevzdání projektové dokumentace DUR a DSP dle návrhu žadatele a
pověřuje starostu podpisem právně prověřeného dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 03/2017.
Rada dále po projednání:
souhlasí se způsobem zajištění vytápění sportovní haly plynovou kotelnou.
Rada obdržela nabídku fy Prometheus a
žádá předložit na příštím zasedání další 2 nabídky.

Usnesení č. 702/17/0ŽPD - Rekonstrukce v oblasti Toužimská - „Novákovo náměstí“
Postupně probíhají finální terénní úpravy. A začínají se plánovat a připravovat sadové úpravy.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 703/17/OŽPD — Rekonstrukce ulice Jilemnická
Probíhá vypořádávání připomínek dotčených orgánů.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 889/17/OŽPD — Pořízení elektromobilu
Státní fond životního prostředí vypsal v Národním programu životní prostředí, v prioritní oblasti Životní prostředí ve
městech a obcích, další vlnu podpory alternativních způsobů dopravy. V našem případě by se jednalo o podání
aktualizované žádosti, kdyje možné v rámci této podpory získat o 100 tis. vyšší podporu než z předchozí výzvy.
Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z
dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

usnesení: Rada
souhlasí s podáním žádosti a pověřuje místostarostu podpisem žádosti a ukládá OŽPD zajistit podání.

Usnesení č. 890/17/OŽPD — Fitpark
Porovnávají se možné dostupné dopadové plochy, zejména s ohledem na plánované umístění.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
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Usnesení č. 914/17/0MIBNH - Nástavba budovy zdravotního střediska
V příloze předkládáme dokončenou studii nástavby budovy zdravotního střediska ve 3 variantách, následně budou
probíhat konzultace o konečné podobě nástavby včetně vnitřního členění.

usnesení: Rada
nevybrala z předložených variant ani jednu a
žádá využití nástavby 3. patra k architektonické změně socialistického objektu.

Usnesení č. 932/17/0T - Preventivní skupina SENIOR Bezpečnostní komise Městské části Praha 19
Tajemník
.

probíhá průběžná mailová komunikace se členy skupiny týkající se návrhů další činnosti,

0

členové skupiny si sdělují operativně poznatky o protiprávních aktivitách,

.
informují o tom okamžitě na schůzích Klubu seniorů či STP.
usnesení: Rada
bere na vědomí.

Terminál na přijímání platebních karet byl nainstalován a zprovozněn. Od 26. 1. 2018 přijímá MČ platební karty.
Připravujeme reportáž do TV Kbely. Informace o přijímání karet bude zveřejněna ve Kbeláku č.69.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 978/18/0MIBNH/místostar. - Delimitace stavby „Knihovna Kbely“
Předávací protokol o delimitaci stavby „Knihovna Kbely" byl ze strany MČ podepsán.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 994/18/star. — Letecký den 9.6.2018
Dne 14.2.2018 od 10.00 hod. se vzasedací místnosti úřadu konalo k dané věci jednání. Řešeno bylo parkoviště A —
Letňanské výstaviště, parkoviště B — areál Skanska a další organizační záležitosti.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 999/18/OV - Změna ÚPn, pozemky č. parc. 1988/6 a 1988/12 v kat. území Kbely ze zeleně městské a
krajinné na rekreační plochy
OV obdržel zápis z 31. jednání komise výstavby, z 16. jednání komise životního prostředí a z 23. jednání komise
dopravy. Na základě těchto projednání a zamítavého stanoviska rady (75. jednání dne 2.2.2018), předkládá materiál
projednánízastupitelstva.

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci
ukládá OV předložit navrhovaný materiál na jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 1000/18/0V —Změna ÚPn, pozemky č. parc. 1990/1, 1991/1, 1991/2, 1991/3, 1991/4, 1991/6, 1992/128
a 2111/2 v kat. území Kbely z orné půdy a luk a pastvin na nerušící výrobu a služby s kódem D
OV obdržel zápis z 32. jednání komise výstavby, z 16. jednání komise životního prostředí a z 23. jednání komise
dopravy. Na základě těchto projednání předkládá materiál projednání zastupitelstva.

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci
souhlasí s navrhovanou změnou ÚPn
ukládá OV předložit navrhovaný materiál na jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 1012/18/OMIBNH - Servisni smlouva měření, regulace a provoz VS Lidový dům
V příloze předkládáme právně prověřenou a upravenou servisní smlouvu s firmou Wacom s.r.o., kterou bude zajištěno
vždy před zahájením topné sezony provedení kompletní prohlídky, seřízení, kontrola tlakových nádob a odstranění
havárií včetně nastavení vzdálené správy za celkovou cenu bez DPH 29 650,- Kč.

usnesení: Rada
souhlasí s uvedenou nabídkou servisní smlouvy a
pověřuje starostu jejím podpisem.
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Usnesení č. 1013/18/OMIBNH - Revokace - propojení sítě UPC -Praha-Letňany-Kbely

zastupitelstva, tj. revokace usnesení a odvolání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
uložení podzemního vedení komunikační sítě UPC do pozemku parc.č. 2019 svěřeného Městské části Praha 19.

usnesení: Rada
souhlasí s předloženým materiálem a po jeho schválení na jednání ZZMČ
pověřuje starostu jeho podpisem.

Usnesení č. 1014/18/OMIBNH - Výstavba na pozemku parc. č. 10 k.ú. Kbely
Ing. Jiří Švorc, jednatel s.r.o. Vrchlabská invest žádá o vyjádření k návrhu stavby dvoupodlažního objektu centra
volného času na vlastním pozemku parc.č. 10, sousedícím s pozemky parc.č. 4/1 a 4/5 k.ú. Kbely, svěřenými MČ Praha

19.
Komise výstavby se záměrem dvoupodlažní stavby sustupujícím druhým podlažím a plochou zelenou střechou
souhlasí a doporučuje Radě MČ vydat kladné stanovisko stím, že vjezd i vstup ktomuto objektu bude z ulice
Vrchlabské a vstup od hasičské zbrojnice bude míněn jen jako výjimečný a po dohodě s hasiči.

usnesení: Rada
souhlasí sdvoupodlažní stavbou centra volného času, investor Vrchlabská invest s.r.o. na pozemku parc.č. 10 na
hranici s pozemkem parc.č. 4/1 za podmínek daných kom. výstavby a
ukládá OMIBNH sdělit toto stanovisko žadateli.

Usnesení č. 1021/18/OMIBNH - Žádost T-Mobile Czech Republic a.s.
Ve spolupráci s AK Chytil — Mann bude připravována podrobná smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
— služebnosti včetně rozdělení na jednotlivé etapy tak, aby tato smlouva plně pokryla potřeby MČ a v maximální míře

byla prospěšná občanům Kbel.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
ukládá vedoucímu OMIBNH zahájit přípravu poptávkového řízení. Souvisí s usneseními č. 1013 a č. 732.

Usneseni č. 1023/18/taj./0MIBNH - Informace o stavu požárního zabezpečení v Lidovém domě

Byl osloven _, odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany dle zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb.
k podání nabídky na přehodnocení Lidového domu jako celku z hlediska požární ochrany.
usnesení: Rada

bere na vědomí a
ukládá zajistit zařízení EPS s vyhlášením poplachu při vzniku požáru.

Usnesení č. 1042/18/OMIBNH - Žádost o stanovisko - Stavba č. 0093TV Kbely, etapa 0032 Rackova zahrada
Pro-Consult s.r.o. v zastoupení investora Hlavního města Prahy žádá o vyjádření k výše uvedené akci, spočívající
v rekonstrukci a realizaci cestní sítě mezi ulicemi Rackova zahrada, Jilemnická, Pod Nouzovem a Herlíkovická včetně
autobusových zastávek. Předložená dokumentace byla projednána v komisi výstavby, která stavbu podporuje.
usnesení: Rada
souhlasí s předloženou dokumentací stavby č. 0093 TV Kbely, etapa 0032 Rackova zahrada a
ukládá OMIBNH sdělit žadateli toto stanovisko.

Usnesení č. 1043/18/OMIBNH - Žádost o vyjádření - Pražská teplárenská - udržovací práce na teplovodu - ul.

Semilská
TERMONTA Praha, a.s. vzastoupení Pražské teplárenské, a.s. žádá o vyjádření kdokumentaci stavby „ Obnova
primárního teplovodního vedení Semilská". Jedná se o obnovu primárního teplárenského vedení výměnou stávajícího
potrubí za nové ve stejné trase v komunikaci Semilská od Toužimské po Herlíkovickou.
Žádost byla projednána v komisi výstavby, která s realizací souhlasí za podmínek rekonstrukce komunikace Semilská
v celé šíři.

usnesení: Rada
souhlasí s realizací akce „Obnova primárního teplovodního vedení Semilská" za splnění podmínky rekonstrukce
komunikace Semilská v celé šíři a v rozsahu od křižovatky Semilská x Toužimská až po železniční přejezd.
ukládá OMIBNH sdělit žadateli toto stanovisko.

Usnesení č. 1048/18/místostar. - Vznik pobočky MŠ v objektu PRALESa
V lednu letošního roku byla MČ oslovena nabídkou rozšíření míst v mateřských školách o objekt vybudovaný hl. m.
Prahou v areálu tzv. PRALESA, tj. areál Lesů hl. m. Prahy na východní části Kbel při Mladoboleslavské ulici. Objekt má
kapacitu 30 dětí a je jako MŠ kolaudován. Není však vybaven a doposud tomuto záměru ani nesloužil. Ředitel Lesů hl.
m. Prahy nabízí toto zařízení městské části, jako prvotnímu přirozenému zřizovateli těchto zařízení. Celý areál je nyní
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aktivně zapojován do environmentální výchovy v rámci životního prostředí, jsou tam soustřed'ovány i akce vážicí se
k projektům v této oblasti, neboťjde o rozsáhlou lokalitu s širokým využitím.
Městské části je tedy nabízena možnost dalšího rozšíření kapacit našich mateřských škol, avšak s ohledem na
zkolaudovanou kapacitu tohoto objektu, v případě, že bychom tuto možnost využili, navrhuji vytvořit detašované

pracoviště Mateřské školy Letců.
Financování předpokládaných nákladů na vybavení ve výši cca 500 tis. Kč bychom řešili žádostí o dotaci ve výzvě č. 37
OP PPR a možně mzdové náklady bychom žádali dokrýt na podzim 2018 v rámci tzv. druhého rozpočtového řízení
s požadavkem na magistrát, jako kraj vůči MŠMT.
usnesení: Rada po projednání
souhlasí se zřízením detašovaného pracoviště Mateřských škol ve Kbelích, se kterými bude tato varianta projednána a
přijata, v objektu areálu PRALES, jejímž provozovatelem je organizace Lesy hl. m. Prahy a
ukládá místostarostce, odd. školství, OE a OMIBNH zahájit kroky k realizaci a zároveň
ve spolupráci s AK Chytil zajistit odpovídající právní kroky v této věci.

Usnesení č. 1051/18/star., místostar. - 16. ZasedáníZastupitelstva MČ Praha 19

WPWF’!‘

Starosta vsouladu s plánem jednáni Zastupitelstva MČ Praha 19 svolává na 28. 2. 2018 od 17.00 hodin zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 19 do sálu Lidového domu. Dle zpracovaných podkladů navrhuje tento program:

Změna územního plánu hl. m. Prahy z orné půdy, ploch pro pěstování zeleniny a luk, pastvin na nerušící výrobu a

6.

v kat. území Kbely
Změna územního plánu hl. m. Prahy ze zeleně městské a krajinné na rekreační plochy č. parc. 1988/6 a 1988/12

Zahájení

Kontrola zápisu z 15. ZZMČ
Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2018
služby s kódem využití území „D" č. parc. 1990/1, 1991/1, 1991/2, 1991/3, 1991/4, 1991/6, 1992/128 a 2111/2

v kat. území Kbely
7.

8.

Revokace usnesení bodu č. 6 ze 14. zasedání ZMČ - Zřízení věcného břemene — služebnosti k pozemkům v obci
Praha, k.ú. Kbely dotčeným stavbou sítě UPS
Revokace usnesení bodu č. 7 ze 14. zasedání ZMČ — Zřízení věcného břemene — služebnosti k pozemku parc. č.
2019 v obci Praha, k.ú. Kbely

9.

Prodej pozemků parc. č. 648/1 o výměře 80 mza 648/2 o výměře 181 m2 v obci Praha, k.ú. Kbely

10. Přidělení obecního bytu č. 7, 2+1u|ice Katusická čp. 681 v Praze 9 - Kbelích
11. Přidělení obecního bytu č. 4, 2+1 ulice Luštěnická čp. 719 v Praze 9 — Kbelích
12. Volba přísedících pro Obvodní soud Praha 9

13. Diskuze, vystoupeníobčanů
14. Závěr

usnesení: Rada
schvaluje předložený návrh programu,
ukládá OKS zpracovat návrh programu a v termínu vyvěsit, dále
ukládá předkladatelům předložit projednané materiály na 16. ZZMČ.

Usneseni č. 1052/18/PR - Akce DEN ZDRAVÍv Centrálním parku Kbely dne
12.5. 2018
Informuji Radu, že dne 10. 11. 2017 byla podána žádost o dotaci zdraví prospěšné akce Den zdraví (uskuteční se k
termínu 12. 5. 2018 od 10h v Centrálním parku), jež má v okolních obcích velký ohlas u občanů. Vzhledem k tomu, že
Zastupitelstvo i Rada MHMP (vše pod záštitou p. radního Lacka) schválili požadovanou dotaci v plné míře dle našeho
požadavku — 150000,-Kč za podmínky finanční součinnosti kbelské radnice v rámci technického zázemí, moderace, WC
+ energie, služby s převozy propriet a stanů, hudební produkce- předpokládaný rozpočet nákladů za kbelskou radnici
dodám co nejdříve po projednání s konkrétními dodavateli služeb.
Ohledně této dotace byla domluvena a do dotace zapsána i součinnost organizace Institut zdravého životního stylu,

která má akreditaci MŠMT, dále Centrum pro závislé na tabáku-|||. interní klinika VFN Karlovo nám., _
_Baromedical, _dd. podpory zdraví a zdravotní politiky Praha 1, _
_fyzioterapeutka. Další odbornici voblasti zdraví se nyní hledají. Starosta požaduje, aby v parku bylo co
nejširší zastoupení lékařských pracovišť, kde se občané budou moci nechat vyšetřit či si nechat od lékařských
odborníků poradit srůznými zdravotními problémy např. diabetologie, oční vyšetření, dermatologie, diagnostika
mateřských znamének aj.

Předběžný program amfiteátr:
moderace mezi jednotlivými bloky vystoupí moderátor (zajistí MČ) - časy pouze orientačně
10,00—10,45 - zahájení, představeni stanovišť a cíle Dne zdraví ve Kbelích
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10,45-11,45 - přednáška — téma prevence KVO, něco o důležitosti prevence civilizačních nemocí atd.
11,45-12,30 - první vstup „hraní“ s dětmi Pestrost, představní příběhu o městečku Zdravíkov : krátká pohádka a
pozvánka na soutěžení na stanoviště Pestrosti
12,30—13,30 — přednáška problematika řídnutí kostí a rizika vynechávání mléka a mléčných výrobků v dětském věku

(Poradce IZZS)
13,30-14,15 - druhý vstup „hraní“ s dětmi Pravidelnost, příběh o Kouzelných hodinách v městečku Zdravíkov — nějaká
soutěž s dětmi
14,15-15,15 - přednáška - pohybem k redukci chronických neinfekčních onemocnění
15,15-15,45 — radní — a jeho vystoupení — představení
15,45-16,30 - třetí vstup „hraní“ s dětmi Semtamovice — příběh o Čarodějnici Mlsandě + soutěž
16,30-17,30 - přednáška - Alternativní stravování, jeho plusy a mínusy z pohledu nutričního terapeuta
17,30-18,15 — čtvrtý vstup „hraní“ s dětmi Pohybová aktivita, správné dýchání, soutěž
18,15-19,00 — poslední přednáška a poté vyhlášení nějaké soutěže a muzika (kvíz, kdy účastníci hledají odpovědi na
jednotlivých stanovištích, které donesou do INFOstanu a zúčastní se losování a s tím spojených možných výher) K tomu

bychom dávali návštěvníkům akce DOTAZNÍK, JAK VNÍMAJÍ PREVENCI ZDRAVÍ s 5-Tl OTÁZKAMI.
Dále budou rozmístěny stany MČ a v nich budou poskytovány návštěvníkům odborná diagnostická měření + ukázky
negativních vlivů, propagace zdravého živ. stylu, ochutnávky a budou probíhat i interaktivní soutěže dětí i rodičů.

usnesení: Rada
bere na vědomí.

