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Zpráva o činnosti Rady MČ pro 18. zasedání ZMČ
předkládá starosta MČ Praha 19
Vážení zastupitelé, předkládám Vám Zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 17. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 2 řádných a 3 mimořádných zasedání a projednala 63 nových
usnesení. Dále pak projednávala řadu starších usnesení, z nichž některá byla již splněna a tím i ukončena, některá
usnesení byla projednávána opakovaně a některá jsou stále v řešení. Předkládám Vám výtah z těchto usnesení,
které pokládám za důležité a reprezentativní. Kompletní zápisy ze zasedání Rady MČ jsou k dispozici v sekretariátu
starosty.

79. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 23.4.2018
Na tomto zasedání rada projednala 1 nové usnesení.

Usnesení č. 1117/18/místostar. - Finanční dar _za vzornou reprezentaci Kbel
Žákyně sedmého ročníku naší Základní školy Praha — Kbely, se již několik let věnuje sportovnímu aerobiku a vzorně vtéto
disciplíně reprezentuje nejen naší městskou část, ale i naši Českou republiku. V letošním roce opět získala několik medailívčetně
těch nejcennějších na celorepublikové a mezinárodní úrovni. V červnu se pak hodlá zúčastnit mistrovství světa v Portugalsku.
Městská část se proto rozhodla podpořit tuto kbelskou sportovkyní a věnovat jí finanční dar ve výši 25.000,- Kč jako odměnu a
také na pokrytí dalších nákladů spojených s její reprezentací.

usnesení: Rada
schvaluje finanční dar — finanční dar ve výši 25.000,- Kč, a to v zastoupeníjejích zákonných zástupců a
ukládá OE zajistit věc administrativně.

80. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 18.5.2018
Na tomto zasedání rada projednala 5 nových usnesení.
Usnesení č. 959/17/star., místostar. - Zpracování studie památníku k výročí vzniku republiky, čsl. Legií a ukončení 1. světové
války
Bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele památníku. Dle zpracovaných podkladů byly poptávány 3 kombinace druhů

kamene (žuly).
Ve všech variantách byl požadován: leštěný povrch, tryskané písmo, znaky, kříž a linie a zachování řezaného povrchu
tvarovaných vrstev. V příloze smlouva o dílo.

Varianta 1.
Pro bloky a podestu: Volga Blue
Pro republiku: šedá mrákotínská nebo melírovaná leštěná žula
Název/obchodní firma/

Sídlo

IČO

jméno a příjmení účastníka

Nabídková cena

Výsledné pořadí

(bez DPH)

nabídek
2.

Kamenictví Obelisk s.r.o.

Praha 9

25701827

1 141 247,00

DAHA NEHVIZDY s.r.o.

Praha 4

25628534

1 075 145,00

HV-GRANIT s.r.o.

Jirny

02602199

1 243 142,00

Vítězslav Křápek (Brandýs)

Jeseník

88008177

omluva

-

Centrum kámen

Praha 9

25641638

omluva kapacita, termín

-

IČO

Nabídková cena

Výsledné pořadí

(bez DPH)

nabídek
2.

1.
nesplnil požadavky

Varianta 2.
Pro bloky a podestu: Volga Blue
Pro republiku: Ivory fantasy nebo Viscont white
Název/obchodní firma/

Sídlo

jméno a příjmení účastníka
Kamenictví Obelisk s.r.o.

Praha 9

25701827

1 146 182,00

DAHA NEHVIZDY s.r.o.

Praha 4

25628534

1 080 812,00

HV-GRANIT s.r.o.

Jirny

02602199

1 249 445,00

Vítězslav Křápek (Brandýs)

Jeseník

88008177

omluva

-

Centrum kámen

Praha 9

25641638

omluva kapacita, termín

-

1.
nesplnil požadavky

Varianta 3.
Pro bloky a podestu: Tiská žula
Pro republiku: Viscont white
Název/obchodní firma/

Sídlo

IČO

Nabídková cena

Výsledné pořadí

(bez DPH)

nabídek
2.

jméno a příjmení účastníka
Kamenictví Obelisk s.r.o.

Praha 9

25701827

964 270,00

DAHA NEHVIZDY s.r.o.

Praha 4

25628534

742 649,00

HV-GRANIT s.r.o.

Jirny

02602199

760 655,-

Vítězslav Křápek (Brandýs)

Jeseník

88008177

omluva

-

Centrum kámen

Praha 9

25641638

omluva kapacita, termín

-

1.
nesplnil požadavky

usnesení: Rada po projednání a s ohledem na výjimečnost památníku
preferuje variantu 2, tedy provedení Volga Blue a Viscont white a
přijímá nábídku firmy DAHA NEHVIZDY s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou za celkovou cenu bez DPH 1 080 812,00 Kč.
Trvá

Usnesení č. 1118/18/OT - Aktualizace směrnice Podpisové vzory
Tajemnik předkládá radě ke schválení nový text vnitřní směrnice Podpisové vzory, jež nahrazuje směrnici z roku 2005. Text byl

aktualizován z důvodu velkého počtu dodatků (příloha 1)
usnesení: Rada
schvaluje přiloženou Směrnici Podpisové vzory s účinností od 22.05.2018 a
pověřuje starostu a tajemníka jejím podpisem.

Usnesení č. 1119/18/OT - Zásady práce v Registru živnostenského podnikání
Tajemnik po projednání sAK předkládá radě ke schválení novou vnitřní směrnici týkající se kybernetické bezpečnosti práce
v informačním systému Registru živnostenského podnikání. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo dokument „Bezpečnostní
směrnice IS pro uživatele, verze 1.6, jež je přílohou této vnitřní směrnice a zaměstnanci živnostenského odboru ÚMČ Praha 19

jsou povinny se tímto dokumentem řídit (příloha 2+3).
usnesem’: Rada
schvaluje přiloženou Směrnici Zásady práce v Registru živnostenského podnikání s účinností od 22.05.2018 a
pověřuje starostu a tajemníka jejím podpisem.

Usnesení č. 1120/18/OT - Směrnice o nakládání s osobními údaji a o jejich zpracování
Tajemnik po projednání s AK předkládá radě ke schválení novou vnitřní Směrnici týkající se nakládání s osobními údaji fyzických
osob a jejich zpracováním. Směrnice vychází 2 nařízení Evropského parlamentu a rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, neboli General Data Protection Regulation (GDPR). Směrnice byla
zpracována ve spolupráci s AK Chytil a Mann. Vztahuje se na všechny zaměstnance Úřadu městské části Praha 19.
V návaznosti na tuto Směrnici je v příloze usnesení dále vzor prohlášení člena komise Rady či výboru Zastupitelstva (jež není
zastupitel), s tím,že se seznámil s touto směrnicí a bude ji zcela respektovat při výkonu své funkce (příloha 4+5+6).

usnesení: Rada
schvaluje přiloženou Směrnici o nakládání s osobními údaji a o jejich zpracování, včetně prohlášení člena komise Rady či výboru

Zastupitelstva (jež není zastupitel) s účinností od 25.05.2018 a
pověřuje starostu a tajemníka podpisem Směrnice.

81. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 25.5.2018
Na tomto zasedání rada projednala 31 nových usnesení.
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Tajemnik informuje Radu:
Klub STP - k datu 11.4.2018 STP zorganizovala přednášku Doktorů bez hranic, 25.4.2018 přišli ke svátku matek zazpívat a zatančit
děti z MŠ Letců. K datu 9.5.2018 se uskutečnil výlet na zámek Kačina se zastávkou po historických památkách města Čáslav.
Členové klubu se aktivně zúčastnili akce Den zdraví12/5/2018, kde propagovali svou činnost.
Klub seniorů dne 18.4.2018 byli členové klubu v Mariánských lázních - v naučně poznávacím parku Boheminium — park obsahuje
cca 70 miniatur českých památek, dále 2.5.2018 proběhla v DS beseda s Radkem Galašem z Muzea Policie ČR. Členové klubu se
aktivně zúčastnili akce Den zdraví, kde propagovali svou činnost. Dále se členové klubu k datu 16.5.2018 vypravili na prohlídku
hasičské zbrojnice spojenou s přednáškou o aktivitách místních dobrovolných hasičů.
Každé úterý probíhá pravidelné cvičení seniorů, dle domluvy s konkrétními zájemci individuálně probíhají i počítačové kurzy
v DS Mladoboleslavské.

3
Klub bábinek se účastnil taktéž aktivně akce Den zdraví. Vzhledem kaktivizaci si členky pravidelně zušlechťují záhonky a
květinovou výzdobu v rámci DS Mladoboleslavské. Od radnice nyní uvítají poskytnutí zeminy na úpravu, postřiky na květinové
keře a hnojiva.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 322/12/BŘ - Preventivní aktivity - Nízkoprahové centrum aktivit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že v úterý 24.04.2018 od 13:00 hod. probéhlo v sále LD ve spolupráci s Krajským

ředitelstvím policie hl. m. Prahy preventivně bezpečnostní školení s názvem „OCHRANA MĚKKÝCH CÍLÚ", vytvořené v limitech
Koncepce ochrany měkkých cílů, schválené Vládou České republiky, na které navázala fakultativní bezpečnostní přednáška
střeleckého klubu k problematice pyrotechniky.
Nad rámec tohoto bezpečnostní ředitel informuje Radu, že ve smyslu předchozích usnesení je činnost NCA včetně zájmových
kurzů organizována v rozsahu otevíracích hodin, a o činnosti jsou kbelští občané detailně informováni v rámci webu
www.coolkbelycz. Od 21.06.2018 probíhá prázdninový provoz NCA, který bude obohacen o různé turnajové a klubové aktivity,
kdy na základě dobrých referencí byly osloveny obě kbelské mateřské školy a kbelská základní škola s dotazem na realizaci kurzu
první pomoci vrámci preventivních aktivit. Vpřípadě pozitivních reakcí bude vsoučinnosti sjednotlivými řediteli těchto
školských zařízení vytvořen společný projekt s realizací v nejbližších měsících.
Bezpečnostní ředitel dále informuje Radu, že ve věci SMS Infokanálu byl osloven provozovatelem služby Konzulta Brno, a.s.,
snávrhem smluvního opatření reagujícího na problematiku účinnosti zákona o tzv. GDPR, kdy tento návrh byl předložen
advokátní kanceláři MČ Praha 19 k posouzení a výsledky tohoto posouzení zaslány provozovateli služby k zahrnutí do jeho
návrhu. Výsledný návrh bude následně se stanoviskem advokátní kanceláře MČ Praha 19 předložen Radě k dalšímu uvážení.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD - Projekt naučných stezek ve Kbelích
Zpracovává se grafická úprava tabule k replice kapličky ve Vrchlabské ulici — kaplička č. 19 —Kutnohorská. Poté bude tabule
usazena spolu s lavičkou vedle kapličky.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usneseníč. 674/13/OV - Metropolitm’ plán (Územní plán hl.m. Prahy)

—
Návrh Metropolitního plánu (dále jen MP) byl zveřejněn k prostudování. Společné jednání se bude konat dne 27.6.2018 ve
Střední hale Průmyslového paláce na Výstavišti. Lhůta pro podání připomínek je 27.6.2018 až 26.7.2018. Zástupci městské části
se dne 9.5.21018 na IPRu zúčastnili školení k metodice návrhu. Pro veřejnost zajistila Městská část brožurky, které s MP, jeho
projednáváním a připomínkováním srozumitelně seznamují. V nejbližším vydání Kbeláku vyjde opět 0 MP článek. Městská část
zajistila hlavní výkres MP s naší městskou částí a jejím nejbližším okolí vtištěné podobě kvystavení. Dne 16.-17.5.2018 bylo
možné se s návrhem MP seznámit na Proseku u Billy, kde byl také odborný výklad.

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci a z důvodu projednání nového Metropolitního plánu
posouvá zasedáníZastupitelstva MČ Praha 19 na termín 27.6.2018, a dále
ukládá OKS o výše uvedeném informovat zastupitele MČ Praha 19.

Usnesení č. 770/13/Bezp.řed. - Kamerový systém problematických lokalit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že dotační projekt nového kamerového bodu Bakovská, který vychází z požadavků
Koncepce bezpečnosti MČ Praha 19 na léta 2017 — 2020, a který byl vypracován ve smyslu předchozích usnesení Rady MČ Praha
19, byl schválen Radou HMP k předložení Ministerstvu vnitra ČR, a to jako jediný z jiných městských částí a HMP.
Ministerstvo vnitra ČR v rámci rozhodnutí výběrové komise následně doporučilo projekt MČ Praha 19 k realizaci a k přidělení
státní dotace ve výši 335 105,- Kč.
Tato přidělená částka umožňuje v rámci prostoru Bakovská vytvořit kvalitní kamerovou ochranu.
Projekt je až z 90% hrazen ze státního rozpočtu a 10% spoluúčasti, kdy dle projektové dokumentace se jedná o částku 35 tis. Kč,
která je očekávána od realizátora, kterým je MČ Praha 19.
Bezpečnostní ředitel dává Radě ke zvážení, zda projekt kamerové ochrany Bakovská schválí k realizaci.

usnesení: Rada
schvaluje účast MČ Praha 19 na realizaci projektu „Kamerový bod Bakovská" a
ukládá bezpečnostnímu řediteli učinit veškerá legislativou požadovaná opatření k realizaci projektu „Kamerový bod Bakovská", a

dále
schvaluje (na základě oprávnění dle usnesení zastupitelstva MČ Praha 19 číslo 14. z 5.11.2014)

navýšení příjmů a výdajů

rozpočtu v paragrafu 5311 — Bezpečnost a veřejný pořádek , položka 6122 — Stroje, přístroje a zařízení ve výši 35 000,- Kč jako
spoluúčast na projektu „Kamerový bod Bakovská" o převod ze zdaňované činnosti.

Usnesení c. 925/13/0ŽPD - Nové trasování propojovací komunikace Letňany - Kbely (2 2809/00, celoméstsky významné

změny IV ÚP SÚ hl. m. Prahy)
ZMČ Prahy 18 stáhlo podnět č. 66/2017. Změna Z 3082/10, která požaduje vypuštění silnic z lesoparku (a která byla rovněž
podána ZMČ Prahy 18) byla schválena Výborem pro územní rozvoj a území plán ZHMP.
Letňansko-kbelsko-čakovický lesopark
Tvorba tzv. Krajinného parku Havraňák byla zahájena: Proběhlo osetí travou v trojúhelníku u Toužimské ulice. Na podzim 2018
by v této lokalitě mohla navazovat výsadba solitérních stromů.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 303/15/OŽPD — Lesopark Hůlkova - „Aerovka“
OŽPD se podařilo získat kladné stanovisko MHMP z hlediska územního rozvoje a vynětí ze zemědělského půdního fondu.
Projektová dokumentace byla předána na stavební úřad s žádostí o změnu využití území.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 623/16/místostar., OMIBNH - Zhotovení projektové dokumentace tělocvična ZŠ
Zhotovitel projektové dokumentace odevzdal projekt pro spojené územní a stavební řízení, probíhá doplňování příslušných
závazných stanovisek dotčených správních úřadů k předmětné dokumentaci tak, aby kompletní dokumentace pro výběrové
řízení byla dokončena do konce května. Dále v příloze pro informaci předkládáme postup s termíny průběhu výběrového řízení a
návrh zadávací dokumentace, která byla zaslána pro kontrolu smluvní AK Chytil — Mann.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 701/17/0ŽPD - Náměstí Fr. Strašila, křižovatka Bakovská - Toužimská
Vzhledem ktomu, že stavba knihovny delimitovaná na odbor strategických investic MHMP nebude zřejmě dokončena v roce
2018 (připravují se materiály pro výběr zhotovitele), hrozí, že investiční dotace ve výši 5 933 150,- Kč určená na Rekonstrukci a
vytvoření nových ploch na náměstí Františka Strašila, zůstane nevyčerpána a bude muset být vrácena zpět HMP. Vhodným
řešením je podání žádosti o přeúčelování dotace na jinou akci — Výstavbu tělocvičny ZŠ Kbely. Žádost o přeúčelování dotace byla
předběžně projednána s radní pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí RNDr. Janou Plamínkovou. Návrh
žádosti v příloze.

usnesení: Rada
souhlasí s podáním žádosti o přeúčelování dotace na rekonstrukci nám. Fr. Strašila ve výši 5 933 tis. Kč na jiný účel — akci

Výstavbu tělocvičny ZŠ Kbely
Usnesení č. 702/17/0ŽPD - Rekonstrukce v oblasti Toužimská - „Novákovo náměstí“
Proběhla výsadba stromů. Dle požadavku občanů byly doobjednány sušáky na prádlo. Odbor hospodaření s majetkem HMP
vyhověl žádosti na umístění hodin do Toužimské k centrálnímu parku (před nádraží). Probíhají jednání se správcem veřejného
osvětlení ohledně umístění v souvislosti s váhou hodin. Na stávající lampě je již umístěn rozhlas a přívodní kabel k osvětlení u

dráhy.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 703/17/0ŽPD - Rekonstrukce ulice Jilemnická
Probíhá vypořádávání se připomínek od jednotlivých dotčených orgánů — SŽDC. Připravuje se pedologický průzkum k žádosti o

vynětí ze ZPF (zemědělský půdní fond).
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 914/17/0MIBNH - Nástavba budovy zdravotního střediska
Dne 16.5.2018 probéhlo třetí jednání vedení MČ s lékaři k upřesnění vnitřního uspořádání nově vzniklých a stávajících ordinací,
projektanti požadavky lékařů znovu zapracují do původního návrhu. Dále v příloze předkládáme plnou moc a cenovou nabídku f.
ZAVOS s.r.o. k organizaci tohoto výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách v platném znění za cenu bez DPH ve výši

46 OOO,- Kč.
usnesení: Rada
ukládá místostarostovi, Ing. Olmrovi, v průběhu příštího týdne zpracovat časový harmonogram na tuto akci.
bere na vědomí průběh přípravy pro zahájení výběrového řízení a
pověřuje starostu podpisem plné moci firmě ZAVOS s.r.o. k administrativnímu zajištění výběrového řízení na uvedenou zakázku
dle zákona o veřejných zakázkách.

Usnesení č. 932/17/0T - Preventivní skupina SENIOR Bezpečnostní komise Městske casti Praha 19
Tajemnik
.

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,

.
aktuální informace poskytnuta seniorům:
Podvodníci stále hledají nové kličky, jak se do domácnosti dostat. Často argumentují tim, že

přicházejí zkontrolovat elektroměr—TOTO JE NEBEZPEČNÝ NÁTLAK, KTERÉMU MOHOU LIDÉ PODLEHNOUT!
přicházejí zkontrolovat, zda správně zákazník využívá nízkého tarifu,
přicházejí zkontrolovat, jestli má zákazník správné údaje na faktuře,
přicházejí zkontrolovat, zda má nastaveny správně slevy,
přicházejí zkontrolovat, zda neuniká plyn,
jsou novým distributorem,

ČEZ koupila jiná firma,
nebo že jdou zkontrolovat správnost účtování na SIPO dokladu.
usnesení: Rada s potěšením
bere aktivitu této skupiny na vědomí.

Usnesení č. 969/17/místostar. - Zpracovánl zadosti o dotace ve výzvě č. 37 v OP PPR
Žádosti samostatně podány. Budeme očekávat výsledky.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 994/18/star. — Letecký den 9.6.2018
Dne 4.5.2018 byl doručen dopis od společnosti Jagello 2000 týkající se změny terminu akce „Letecký den 24. Základny
dopravního letectva ke 100. výročí založení letiště Praha — Kbely", kdy nový termín je stanoven na 4.5.2019 (viz příloha).

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1021/18/OMIBNH - Žádost T-Mobile Czech Republic a.s.
Probíhá příprava smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene — služebnosti s firmou T — Mobile Czech Republic a.s. za
nabídnutou cenu věcného břemene — služebnosti 100,- Kč/běžný metr bez DPH, tj . za celkovou cenu 2 760 000,- Kč bez DPH,
která bude předložena ke schválení na červnovém zasedání ZZMČ. Účelem této akce je dostat vysokorychlostní optickým
kabelem do každé domácnosti ve Kbelích.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 1023/18/taj./0MIBNH - Informace o stavu požárního zabezpečení v Lidovém domě
K podání nabídky na dodání a montáž elektronické požární signalizace bylo osloveno 5 firem k podání nabídky s následujícím
výsledkem:
firma

sídlo

Nabídka v Kč bez DPH

Avalon s.r.o.

Praha 3

205 212,-

Sistel international s.r.o.

Praha 8

331 071,-

WACOM s.r.o.

Praha 2

z kapacitních důvodů odmítli

Top security s.r.o.

Praha 9

odmítli podat nabidku

AD security s.r.o.

Praha 5

nepodali nabidku

Doporučujeme přijmout nabídku f. Avalon s.r.o.

usnesení: Rada
přijímá nabidku firmy Avalon s.r.o. k dodání a montáži EPS za nabídnutou cenu 205 212,- bez DPH, tj. 248 307,- Kč vč. DPH a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo.

Usnesení č. 1048/18/místostar. - Vznik pobočky MŠ v objektu PRALESa
Připravujeme soupis konkrétního vybavení MŠ, který koordinujeme s vedením MŠ. Dále proběhla informativní schůzka se SRPŠ
obou školek, vedeni MŠ a místostarostkou, kde byly zástupci rodičů informováni o způsobu docházky do MŠ Prales a systému

provozu.

MŠ Prales.
usnesení: Rada
bere na vědomí.

Usneseníč. 1064/18/OMIBNH - Koupě nemovitosti č. ev. 1 na pozemku parc.č. 701/2 k.ú. Kbely
V příloze předkládáme znalecký posudek domu ev.č. 1 na pozemku parc.č. 701/2 k.ú. Kbely, kterým je tato nemovitost oceněna
na výši 1,489.210,- Kč.

usnesení: Rada
souhlasís odkoupením domu ev.č. 1 na pozemku parc.č. 701/2 k.ú. Kbely za cenu ve výši 1,489.210,- Kč,
ukládá OMIBNH zveřejnit záměr koupě a
pověřuje starostu jeho podpisem.

Usnesení č. 1065/18/0MIBNH - Žádost o prodej pozemků firmy DRUPOL
Žadateli bylo zasláno upřesnění ceny uvedených pozemků dle cenově mapy pro rok 2018 v celkové výši 1 496 250,— Kč. Dne

24.5.2018 byl k rukám starosty doručen dopis od zástupce DRUPOLu (viz příloha).
usnesení: Rada
odmítá vzít na vědomí poslední dopis zástupce DRUPOLu, který je plný zášti a impertinencí. Rada ani starosta se už vůbec
nenechají vydírat, a to čímkoliv a
ukládá místostarostce přes finance, |. Šestákově, vedoucí OŽPD, pí Pokorné a za spolupráce vedoucího OMIBNH, Ing.
Tejrovského, provést místní šetření v dané věci do 3 pracovních dnů po této Radě. Rada, aby vyšla vstříc žadateli DRUPOLu, je
ochotna se na základě jeho reakce a vyjádření AK Chytil a Mann, sejít na mimořádném zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19.

Usnesení č. 1083/18/místostar. - Vyřazení hasičského vozu Liaz
Vyřazení vozu bude provedeno v rámci spuštění výběru vozu nového a uvedení do provozu.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 1097/18/star./0MIBNH - Nákup nového hasičského vozu
Za star.: Zastupitelstvo MČ Praha 19 na svém 17. zasedání dne 18.4.2018 odsouhlasilo nákup nového hasičského vozu. Dále řeší
OMIBNH.
Za OMIBNH: Nákup nového hasičského vozu byl na jednání ZZMČ schválen bez připomínek. Vtéto souvislosti vpříloze
předkládáme nabídku f. Otidea CZ s.r.o, a příkazní smlouvu za celkovou cenu bez DPH 49 000,- Kč kprovedení veškerých
administrativních kroků ke kompletní administraci výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách u této zakázky, kdy se
jedná o nadlimitní výběrové řízení.

usnesení: Rada
bere na vědomí schválení tohoto nákupu na jednání ZZMČ a
pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy sfirmou Otidea CZ s.r.o. kadministraci této veřejné zakázky dle zákona o
veřejných zakázkách formou nadlimitní veřejné zakázky.

Usnesení č. 1099/18/PR - Žádost o technickou podporu akce ZAHRADNÍ SLAVNOST pořádané SRPŠ Kbely na zahradě ZŠ
Přípravy a organizace akce k datu 26. 6. 2018 od 16h na školní zahradě při ul. Toužimské jsou již v plném proudu. Ze strany
radnice je zajištěno technické zázemí — stany — lavice-koše-rošty, dřevo a další propriety... a ze strany SRPŠ zábavný program —
výtvarná dílna, hudba, bubliny, stánek s občerstvením. Leták v příloze.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1107/18/OMIBNH - Žádost o stanovisko - Krajinný park Havraňák
Tajemnice komise výstavby předkládá radě dokumentaci s názvem: Krajinný park Havraňák včetně žádosti o vyjádření a plných
mocí (pouze 1x papírové paré). OŽPD sdělil, že v rámci usnesení č. 925/13/OŽPD — Nově trasování propojovací komunikace
Letňany — Kbely ..., řeší v části: Letňansko-kbelsko-čakovický lesopark shodný záměr. Jedná se tedy o stejný, pouze jinak nazvaný
záměr, jehož spoluzadavatelem je i naše městská část.

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci
ukládá OMIBNH sdělit žadateli se záměrem souhlasné stanovisko

Usneseníč. 1122/18/místostar. - Vyhlášení konkurzu na pozici ředitele ZŠ Kbely
Konkurz vyhlášen, nyní probíhá korespondence vůči členům komise, zejména na ČŠI a MHMP, tak abychom následně mohli znát
konkrétníjména komisařů a vytvořit jim jmenovací listiny.
Byla zajištěna inzerce a umístění na naši webovou stránku. V příštím týdnu 30. 5. se uskuteční inzerovaná otevřená schůzka
s možnými uchazeči.

usnesení: Rada
bere na vědomí a
ukládá odd. školství se této problematice pečlivě věnovat.

Usnesení č. 1124/18/místostar. - Žádost o vybudování schodů
Dne 21.5.2018 byla doručena od KRC CoByDup žádost o vybudování schodů u tělocvičny vToužimské ul., kdy důvodem je
bezpečnost dětí (viz příloha). Stávající bezbariérový vstup je v nepříznivém a zimním počasí nevyhovující vzhledem k jeho
kluzkému povrchu, kdy hrozí úrazy dětí i dospělých.

usnesení: Rada
souhlasí s vybudováním schodů a
ukládá OMIBNH ve spolupráci s OV dohled nad akci.

Usnesení č. 1128/18/místostar. - Prázdninový provoz mateřských škol
Vedení mateřských škol navrhuje následující provoz školek o prázdninách takto:
Od 2. do 14. 7. 2018 bude v provozu MŠ Albrechtická,

od 16. do 27. 7. 2018 bude v provozu MŠ Letců.
V srpnu budou, jako každoročně, obě MŠ uzavřeny.
Každá MŠ tak bude zajišťovat provoz 2 týdny. Poslední pracovní dny (pondělí 30. a úterý 31.) měsíce července však vycházejí na
již 3. týden provozu.

Žádají Radu MČ Praha 19, aby v MŠ Letců umožnila ukončit provoz v pátek 27. 7. 2018, aby od následujícího týdne mohli
zaměstnanci MŠ čerpat řádnou dovolenou.
usnesení: Rada po projednání
schvaluje prázdninový provoz MŠ Letců a Albrechtická dle návrhu.

Usnesení č. 1139/18/OE - Pojištění majetku a odpovédnosti
Vzhledem k tomu, že končí 3 leté období, na které byla uzavřena dosavadní pojistná smlouva, předkládám nabídky na uzavření
nové pojistné smlouvy na pojištění ve stejném rozsahu opět na období 3 let.

Firma
česká pojišťovna a.s.

IČO
45272956

Roční pojistné
270 789,— Kč

Generali pojišťovna a.s.

61859869

376 396,- Kč

Alianz pojišťovna a.s.
UNIQA pojišťovna a.s.

47115971
49240480

265 673,- Kč
269 765,- Kč

Česká podnikatelská pojišťovna a.s.

63998530

259 900,- Kč

Na základě předložených nabídek a vzhledem k bezproblémové zkušenosti s likvidací škod, doporučujeme uzavřít smlouvu o
pojištění majetku a odpovědnosti s Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s. s ročním pojistným ve výši 259 900,- Kč.

usnesení: Rada
přijímá nabídku České podnikatelské pojišťovny a.s. na uzavření pojistné smlouvy na období 3 let a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 1148/18/OE - Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Letců
EO předkládá Radě MČ účetní závěrku příspěvkové organizace — Mateřská škola Letců za rok 2017, inventarizační zprávu za rok
2017, protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly). Vzhledem k tomu, že předložené podklady (účetní závěrky, zpráva o
interního auditu o finanční kontrole, inventarizační zpráva) příspěvkové organizace Mateřská škola Letců nesvědčí o tom, že by
účetní závěrky příspěvkových organizací neposkytovaly věrný a poctivý obraz účetnictví
paragrafu 6 vyhlášky 220/2013 Sb účetní závěrku Mateřské školy Letců za rok 2017.

navrhuji aby Rada MČ schválila dlé

usnesení: Rada
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Letců za rok 2017

Usnesení č. 1149/18/OE - Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Albrechtická
EO předkládá Radě MČ účetní závěrku příspěvkové organizace — Mateřská škola Albrechtická za rok 2017, inventarizační zprávu
za rok 2017). Vzhledem k tomu,že předložené podklady (účetní závěrky, inventarizační zpráva) příspěvkové organizace Mateřská
škola Albrechtická nesvědčí o tom, že by účetní závěrky příspěvkových organizací neposkytovaly věrný a poctivý obraz účetnictví
navrhuji, aby Rada MČ schválila dle paragrafu 6 vyhlášky 220/2013 Sb. účetní závěrku Mateřské školy Albrechtická za rok 2017.

usnesení: Rada
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Albrechtická za rok 2017

Usnesení č. 1150/18/OE - Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ Albrechtická
EO předkládá Radě MČ účetní závěrku příspěvkové organizace — Základní škola Albrechtická za rok 2017, inventarizační zprávu za
rok 2017, protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly). Vzhlédem ktomu, že předložené podklady (účetní závěrky, zpráva o
interního auditu o finanční kontrole, inventarizační zpráva) příspěvkové organizace Základní škola Albrechtická nesvědčí o tom,

8
že by účetní závěrky příspěvkových organizací neposkytovaly věrný a poctivý obraz účetnictví navrhuji, aby Rada MČ schválila dle
paragrafu 6 vyhlášky 220/2013 Sb. účetní závěrku Základní školy Albrechtická za rok 2017.

usnesení: Rada
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Albrechtická za rok 2017

Usneseníč. 1151/18/OE - Schválení účetní závěrky MČ Praha 19
EO předkládá Radě MČ účetní závěrku Městské části Praha 19 za rok 2017, zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2017,
inventarizační zprávu za rok 2017 za vlastní MČ a zprávu interního auditu o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 (vše

v příloze).
Vzhledem ktomu, že předložené podklady (účetní závěrka, zpráva o přezkoumání hospodaření, zpráva interního auditu o
finanční kontrole, inventarizační zpráva) nesvědčí o tom, že by účetní závěrka městské části neposkytovala věrný a poctivý obraz
účetnictví navrhuji, aby Rada MČ schválila dlé paragrafu 18 odstavec 1 vyhlášky 220/2013 Sb. účetní závěrku Městské části Praha
19 za rok 2017.

usnesení: Rada
schvaluje účetní závěrku Městské části Praha 19 za rok 2017

Usneseníč. 1152/18/Taj - Kaplička u nádraží
Pro umístění další repliky výklenkové kaple bylo vytipováno místo po levé straně při vstupu do Centrálního parku v blízkosti
vlakové zastávky Praha — Kbely. Pozemek č. parc. 2149/1, resp. 2154, v kat. území Kbely je ve vlastnictví České republiky a právo
hospodaření s majetkem státu má Správa železniční dopravní cesty. Návrh umístění kapličky by| předjednán sé SŽDC a zároveň
byly řešeny majetkové vztahy. Jedna z možnostíjé odkoupení části pozemku nejen pod kapličkou, ale v jejím nejbližším okolí tak,
aby mohlo dojít ze strany městské části k revitalizaci a modernizaci tohoto prostoru (zhruba 700 — 800 m2). Dalšíjédnání se SŽDC
se uskuteční dne 12.6.2018 a Rada bude následně se závěry jednání seznámena (viz příloha 10).

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci
souhlasí s přípravou k umístěním repliky výklenkové kaple v blízkosti vlakové zastávky Praha - Kbely
souhlasí se zahájením jednání o odkupu pozemku dle výše uvedeného.

82. mimořádné zasedání Radv MČ Praha 19 dne 6.6.2018
Na tomto zasedání rada projednala 1 nové usnesení.
Usnesení č. 890/17/OŽPD — Fitpark
Dle výzvy byly předloženy nabídky do výběrového řízení na zhotovitele sportoviště „Fitness parku". V příloze smlouva o dílo.
Název/obchodní firma/

Sídlo

IČO

jméno a příjmení účastníka
hřiště.cz, s.r.o.
4soft, s.r.o.
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Nabídková cena

(bez DPH)

Výsledné

pořadí nabídek

Brno

28354303

867 126,-

1.

Tanvald

28703324

888 210,-

2
3.

Plzeň

27967638

894 500,-

BULDIX s.r.o.

Praha 3

24204811

1.128 710,-

5.

BONSOFT s.r.o.

Praha 3

45272301

999 600,-

4

usnesení: Rada po projednání přijímá nabídku firmy hřiště.cz, s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku,
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou za cenu 867 126,- Kč, bez DPH (1 049 222,46 s DPH) a
schvaluje přesun výdajů rozpočtu z paragrafu 3745 (kde byla rozpočtována rezerva na investiční akce) do paragrafu 3412 ve výši

450 OOO,- Kč
Usnesení č. 1097/18/star. - Nákup nového hasičského vozu
Za OMIBNH: v příloze předkládáme zadávací dokumentaci k zahájení tohoto nadlimitního výběrového řízení.

usnesení: Rada
pověřuje starostu podpisem zadávací dokumentace k nadlimitnímu výběrovému řízení dle zákona o veřejných zakázkách
v platném znění.

Usnesení č. 1154/18/OMIBNH - Výběrové řízení na zhotovitele stavby nové tělocvičny
V příloze předkládáme právně prověřenou zadávací dokumentaci pro 1. část podlimitního výběrového řízení na zhotovení stavby
nové tělocvičny a návrh na jmenování výběrové komise pro celý průběh výše uvedeného výběrového řízení včetně náhradníků za
jednotlivé členy komise.

usnesení: Rada
pověřuje starostu podpisem zadávací dokumentace pro 1. část podlimitního výběrového řízení a dále
jmenuje členy stálé komise dle předkladu a
pověřuje starostu podpisem tohoto jmenování.

83. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 18.6.2018
Na tomto zasedání rada projednala 25 nových usnesení.
Usnesení č. 390/04/0KS, OŽPD - Cyklostezky
Byla podána žádost o dotaci HMP ve věci cyklostezky Mladoboleslavská. Žádost byla kladně projednána komisí pro cyklistickou
dopravu.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 33/10/OŽPD — Městská hromadná doprava
Probíhá společné územní a stavební řízení k obratišti Kbelský hřbitov. Nyní se čeká na doručení všem účastníkům. V návaznosti
bude řešena dokumentace pro výběr zhotovitele. Řešeno s OTV MHMP.

usnesem’: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Tajemník informuje Radu:
Klub STP - kdatu 23.5.2018 přijela mezi členy klubu záchranná stanice se svými dravci — interaktivní beseda s ukázkami,
následuje k datu 20.6.2018 návštěva další záchranné stanice — tentokráte s mlád'átky. Od 27.6.2018 je naplánován rekondiční
pobyt v hotelu MAS, kde je přihlášeno 47 účastníků, k datu 26.8.2018 naplánována další rekondice — obec Souš, kde je zatím

přihlášeno 50 účastníků.
Klub seniorů uspořádal 30/5/2018 krásný výlet do Průhonic — zámku a zámeckého parku (arboretum) a Dendrologický ústav
Průhonice. Ve středu 13/6/2018 se uskutečnila zajímavá přednáška — cestopisné vyprávění o Kolumbii, pohovořit a promitat
fotky přijde rozená Kbelačka. K datu 27/6/2018 je naplánována vycházka do ekocentra Prales, kde je domluvena komentovaná
prohlídka celého objektu dle možností a počasí + další praktické info o nabídce aktivit pro seniory.
Členové klubů se zúčastnili a kvitovali akci Legionářský tábor, kde si zazpívali staročeské písně, se skupinou Třehusk, občerstvili
se legionářským gulášem a pohovořili o historii s účastníky akce.
usnesení: Rada s potěšením

bere na vědomí.
Usnesení č. 322/12/BŘ - Preventivní aktivity - Nízkoprahové centrum aktivit
Bezpečnostní ředitel na základě předchozího usnesení, kdy informoval, že byl osloven provozovatelem služby Konzulta Brno, a.s.,
s návrhem smluvního opatření reagujícího na problematiku účinnosti zákona o tzv. GDPR, předkládá tento po odsouhlasení

advokátní kanceláří (Chytil a Mann) Radě k uvážení (viz příloha 2 — smlouva a informovaný souhlas).
usnesení: Rada
schvaluje předloženou smlouvu s firmou Konzulta Brno s.r.o. a informovaný souhlas a
pověřuje starostu MČ Praha 19 podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD - Projekt naučných stezek ve Kbelích
Je graficky zpracovaná informační tabule k replice kapličky ve Vrchlabské ulici — kaplička č. 19 — Kutnohorská (v příloze). Nyní je
zadána do tisku. Tabule informuje o významu Svaté cestyjako celku a podrobně pojednává o Kutnohorské kapličce.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 697/12/OŽPD — Pěší doprava
Probíhá projednávání přisvětlení přechodu u leteckého muzea a připravuje se zahájení prací.
Dále probíhá výstavba stezky mezi Letňany a Kbely podél Toužimské ulice. Stezka zkrátí pěším cestu mezi Kbely a Letňany a
ulehčí hlavní stezce vedoucí centrem parku.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usneseníč. 674/13/OV - Metropolitní plán (Územní plán hl.m. Prahy)
Na základě výstupu zjednání komise výstavby, která připravila připomínky k návrhu Metropolitního plánu předkládáme materiál
pro jednání zastupitelstva městské části Praha 19 — Připomínky městské části Praha 19 k návrhu Územního plánu hl.m. Prahy
(Metropolitního plánu) — příloha 1. Do návrhu byly vloženy konkrétní údaje týkající se projektu Svaté cesty přes Kbely do

Brandýsa nad Labem dle usnesení č. 21/14/star.
usnesení: Rada
schvaluje předložený návrh
ukládá jeho předložení na jednání zastupitelstva

10
doporučuje zastupitelstvu předložený návrh schválit

Usnesení č. 872/2013/OŽPD - Doprava v klidu
Probíhá shromažďování stanovisek dotčených orgánů pro parkoviště v Semilské ulicí.

usnesení: Rada
ukládá OŽPD zajistit zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce Mladoboleslavská u přejezdu!

Usnesení č. 925/13/0ŽPD - Nové trasování propojovací komunikace Letňany - Kbely (2 2809/00, celoméstsky významné

změny IV ÚP SÚ hl. m. Prahy)
Dne 14. června má být na Zastupitelstvu hl. m. Prahy projednána změna Z 3082/10, která požaduje vypuštění silnic z lesoparku.
Letňansko-kbelsko-čakovický lesopark
Probíhá shromažďování stanovisek dotčených orgánů pro projekt tzv. Krajinného parku Havraňák.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 702/17/0ŽPD - Rekonstrukce v oblasti Toužimská - „Novákovo náměstí“
Proběhla výsadba keřů. A byly doplněny dle požadavku občanů sušáky na prádlo. Probíhají finální úpravy travnatých ploch.
Připravuje se osazení hodin do Toužimské ulice k centrálnímu parku (před nádraží).
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 703/17/0ŽPD - Rekonstrukce ulice Jilemnická

Probíhá vypořádávání se připomínek od SŽDC. Byla podána žádost o vynětí ze ZPF (zemědělský půdní fond).
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 889/17/OŽPD — Pořízení elektromobilu
Od Státního fondu životního prostředí jsme obdrželi sdělení o akceptaci žádosti. Vté souvislosti začnou být připravovány
podklady pro výběrové řízení.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 914/17/0MIBNH - Nástavba budovy zdravotního střediska
Po opakovaném projednání dispozic vnitřního uspořádání nově vzniklých ordinací vpříloze předkládáme nabídky na
doku mentaci pro výběr zhotovitele.

Firma

IČO

sídlo

Architektonický atelier Aleš s.r.o.

27225771

Praha 4

Atelier Slavíček architekt s.r.o.

28235053

Praha 4

lng. arch. V. Chum

13150195

Sedlice č. p. 75

Archítektonický atelier ABV

11203072

Praha 4

Cena bez DPH
890 000,—
787 000,—
1 342 000,—
984 000,—

Doporučujeme uzavřít smlouvu s firmou Atelier Slavíček architekt s.r.o., za celkovou cenu bez DPH 787 000,- Kč
Dále vpříloze předkládáme nabídku ČVUT Praha, Kloknerova ústavu k provedení stavebně — technického průzkumu budovy
zdravotního střediska, kdy po provedení tohoto průzkumu bude zpracována expertní zpráva jako základní podklad pro
zpracování statické části rozpočtu pro výběr zhotovitele. Celková cena tohoto průzkumu je ve výši 113 280,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení: Rada
přijímá nabídku fy. Atelier Slavíček architekt s.r.o. za provedení kompletní projektové dokumentace pro výběr zhotovitele za
celkovou cenu 787 000,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy. Rada dále
přijímá nabídku ČVUT Kloknerova ústavu na provedení stavebně — technického průzkumu a vypracování expertní zprávy za
celkovou cenu bez DPH ve výši 113 280,- Kč a
pověřuje ved. OMIBNH podpisem objednávky.

Usnesení č. 959/17/star., místostar. - Zpracování studie památníku k výročí vzniku republiky, čsl. Legií a ukončení 1. světové
války
Za OKS: Žádost o dotaci na památník Rada hl. m. Prahy kladně projednala a předala ke schválení ZHMP, a to ve výši hodnoty
vysoutěžené zakázky realizace památníku ve výši 1,3 mil. Kč. Akci přebírá OŽPD spolu s OMIBNH, pro OKS se vypouští.
Za OMIBNH: Byla podepsána smlouva sdodavatelem. Tento týden byl přivezen hlavní kámen na památník. Dále proběhla
jednání týkající se osvětlení památníku a vté souvislosti byla objednána studie, která bude obsahovat počet, typ a umístění
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(schéma) navržených svítidel, včetně příslušných katalogových listů. Výsledný světelný efekt bude znázorněn pomocí 3D
vizualizace. Studie bude dále obsahovat princip technického řešení (včetně výpočtu energetické náročnosti). Rovněž je v řešení
výměna starých lamp v parčíku.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1021/18/OMIBNH - Žádost T-Mobile Czech Republic a.s.
V příloze předkládáme materiál na jednání ZZMČ, tj. návrh usnesení a smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene —
služebnosti pro budoucího oprávněného f. T-Mobile CR a.s. jako investora projektu vybudování optické sítě v MČ Praha 19. Cena
věcného břemene je 100,- Kč/běžný metr bez DPH, tj. celková cena je 2 760 000,- Kč bez DPH.

usnesení: Rada
souhlasí s předloženým materiálem,
ukládá ved. OMIBNH tento materiál předložit na jednání ZZMČ a po jeho schválení
pověřuje starostu podpisem uvedené smlouvy, kdy na ZZMČ bude k tomuto bodu doloženo stanovisko od právní kanceláře.

Usnesení č. 1048/18/místostar. - Vznik pobočky MŠ v objektu PRALESa
Obdrželi jsme návrh smlouvy o výpůjčce od podniku Lesy hl. m. Prahy, která byla ke kontrole předána AK Chytil.
Na základě připomínkovaného soupisu vybavení vedením školek byla rozběhnuta poptávková řízení.
Vedení školek bylo osloveno s požadavkem zajištění personálního obsazení provozním zaměstnancem, který bude vypomáhat se
zajištěním běžného chodu školky v Pralese.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usneseníč. 1064/18/OMIBNH - Koupě nemovitosti č. ev. 1 na pozemku parc.č. 701/2 k.ú. Kbely
Záměr odkoupení nemovitosti evidenční číslo 1 na pozemku parc. číslo 701/2 k.ú. Kbely je zveřejněn. Z časových důvodů bude
předložen na zářijové zasedání se záměrem okamžitě prodat pozemek vč. stavby.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1065/18/0MIBNH - Žádost o prodej pozemků firmy DRUPOL
Celá korespondence byla k dalšímu řešení předána AK Chytil — Mann.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 1097/18/star., OMIBNH - Nákup nového hasičského vozu
Dne 8.6.2018 bylo zahájeno nadlimitní výběrové řízení na nákup cisterny zveřejněním zadávací dokumentace na profilu
zadavatele, kdy dne 16.7.2018 v 14.00 hodin proběhne v sídle zadavatele otevírání obálek.

usnesení: Rada
bere na vědomí
Usneseníč. 1122/18/místostar. - Vyhlášení konkurzu na pozici ředitele ZŠ Kbely
Dne 4. 6. 2018 byly otevřeny 2 obálky a provedena kontrola formálních náležitostí členy konkurzní komise. Druhé s uchazeček
bylo uloženo doložit ještě některé chybějící náležitosti. Na druhé kolo jednání, které má na programu pohovory s uchazeči a
které se uskuteční v úterý 19.6.2018 od 14 hodin, se omluvila druhá s uchazeček. Pohovor se tedy uskuteční 5 uchazečkou první
v pořadí a následně budeme Radu o výsledku informovat.

usnesení: Rada
bere na vědomí
Usneseníč. 1152/18/Taj - Kaplička u nádraží
Tajemník informuje Radu:
Na jednání za účasti zástupců městské části a SŽDC, které se konalo dne 12.6.2018, bylo konstatováno, že odkup části pozemků u

zastávky Praha — Kbely je možný. Na místě byl také projednán tvar a rozsah (zhruba 700 — 800 m2) části pozemků (viz příloha)
tak, aby mohla městská část navázat revitalizací na Centrální park a provést výstavbu výklenkové kaple a zároveň, aby nedošlo
k omezení přístupu na velmi využívanou zastávku Praha — Kbely. Zároveň byl konzultován i další postup jednání, které povede
k odkoupení části pozemku — žádost na SŽDC, geometrický plán, ocenění pozemku (pozemky nejsou uvedeny v cenové mapě),
návrh smlouvy.

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci

pověřuje _ aby jménem městské části jednala se SŽDC ve věci odkupu části pozemků č. parc. 2154, 2149/1 a
2149/2 v kat. území Kbely
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Usnesení č. 1154/18/OMIBNH - Výběrové řízení na zhotovitele stavby nové tělocvičny
V příloze předkládáme právně prověřenou zadávací dokumentaci pro 1. a 2. část podlimitního výběrového řízení na zhotovení
stavby nové tělocvičny.

usnesení: Rada
pověřuje starostu podpisem zadávací dokumentace pro 2. část podlimitního výběrového řízení, kdy cena díla odhadovaná

zadavatelem na základě souhrnné průvodní a technické zprávy—činní cca 65 mil. Kč bez DPH s ohledem
na 14 měsíční stáří této zprávy stanovuje zadavatel předpokládanou cenu díla 68 mil. Kč bez DPH.

Usneseníč. 1162/18/0MIBNH - EKOSPOL— stavební úpravy komunikací
EKOSPOL, a.s. po zapracování připomínek OŽPD předkládá aktuální dokumentaci stavby Parcely Kbely a žádá o vyznačení
souhlasu městské části s jejím provedením.
Požadavky dopravy jsou vtomto materiálu již obsaženy, odbor životního prostředí pouze připomíná dodržení finální úpravy
komunikace Zamašská v živičném povrchu.

usnesení: Ráda
ukládá komisím životního prostředí, dopravy a stavební opět projednat upravený výkres.

Usneseníč. 1176/18/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 v průběhu měsíce dubna a května 2018. Protokol v příloze. Kontrola byla zaměřena na realizaci nápravných opatření
uložených při kontrole vroce 2017 a na provedenou inventarizaci majetku u MŠL za rok 2017. Závěrem lze konstatovat, že
uložená nápravná opatření byla splněna a při kontrole podkladové dokumentace k inventarizací majetku a závazků za rok 2017
nebyly shledány nedostatky.

usnesení: Ráda
bere na vědomí výsledek 2 provedené veřejnosprávní kontroly u MŠ Letců, příspěvkové organizace.

Usneseníč. 1177/18/star., místostar. - Svolání 18. zasedání Zastupitelstva MŠ Praha 19
Starosta svolává na 27. 6. 2018 řádné zasedání zastupitelstva do sálu Lidového od 17 hodin a navrhuje tento program:
.O‘P‘PWN!‘

zpracovaných podkladů navrhuje tento program:
Zahájení

Kontrola zápisu ze 17. ZZMČ
Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 19
Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 19 za rok 2017

Úpravy rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2018
Zřízení věcného břemene — služebnosti k pozemkům v obci Praha, k.ú. Kbely dotčeným stavbou optické sítě T-Mobile Czech
Republic a.s.

7.

Připomínky Městské části Praha 19 k návrhu územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)

8.

Park Aerovka - informace

9.

Diskuze, vystoupem’ občanů

10. Závěr

usnesení: Rada
schvaluje předložený návrh programu,
ukládá OKS zpracovat návrh programu a v termínu vyvěsit, dále
ukládá předkladatelům předložit projednané materiály na 18. ZZMČ.

