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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 zasedáních a 4 mimořádných
zasedáních a přijala 85 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.

73. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 18.12.2013
Na tomto zasedání rada přijala 9 nových usnesení.

Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán (Územní plán hl.m. Prahy)
Komise výstavby projednala na svém 35. jednání dne 11.12.2013 doplnění popisu lokality – městská část
Praha 19 - dle dopisu IPR ze dne 19.11.2013 s tímto návrhem:
- městskou část Praha 19 považujeme za jednu lokalitu – obytná část rozvinutá od jednoho středu
srostlá s ekonomickým potenciálem
- již v předchozím stanovisku k lokalitě jsme požadovali zachování stávajících ekonomických aktivit,
které na území městské části představují především bývalé areály LOM a PAL
- městská část nemá zpracovanou žádnou studii, kterou by měl metropolitní plán dále sledovat
- rozvojové plochy jsme uplatnili v připomínkách ke konceptu územního plánu, které byly Vaší
organizaci také předány s předchozím stanoviskem k lokalitě
- novou parkovou úpravu zvažuje městská část severně od zástavby, tedy vpravo za železničním
přejezdem ve směru jízdy ulici Jilemnická směr Vinoř – vznik mokřadů navazujících na stávající zeleň
- s ohledem na skutečnosti zjištěné při přípravě výstavby občanské vybavenosti žádáme o aktualizaci
zákresu záplavového území Vinořského potoka – příloha 4x
Usnesení: Rada
souhlasí s návrhem doplnění popisu lokality
ukládá doplnit o text
– městská část dále zvažuje vybudování parkové úpravy v lokalitě Hůlkova - Košařova
ukládá
odeslat výše uvedené kompletní doplnění popisu lokality IPRu.
Usnesení č. 697/13/OŽPD – Pěší doprava
Proběhla stavba nového přechodu pro chodce u křižovatky Mladoboleslavská x Huntířovská. Komise
dopravy doporučila 17.4.2013 a Rada 19.4.2013 odsouhlasila vybudování nového přechodu pro chodce a
přejezdu pro cyklisty na komunikaci Mladoboleslavská. Vybudování přechodu provedla TSK HMP nákladem
cca 200 tis.Kč. Zbývá vybudovat navazující stezku pro chodce a cyklisty v úseku PředměřickáMladoboleslavská, která nahradí stávající vyšlapanou pěšinu ve svahu.
Důvody vybudování stezky:
1) Vybudování bezbarierového přístupu od zastávky Huntířovská do komunikace Předměřická,
2) Napojení cyklostezky Mladoboleslavská do jižní části Kbel, jedná se oslední chybějící úsek
šestikilometrové cyklotrasy Kbely-Kyje.
Řešení bylo odsouhlaseno i majitelem sousední čerpací stanice.
Vzhledem k převýšení mezi komunikací Předměřická a chodníkem Mladoboleslavská je nutné novou část
budoucí cyklostezky vybudovat v zářezu ve svahu, odstranit stávající betonovou opěrnou zeď a cyklostezku
zajistit palisádami, založit podkladní vrstvy pro konečný povrch ze zámkové dlažby včetně reliéfní pro
zrakově postižené a odstranit cca 27 m3 zeminy a s tím vzniklé související práce. Byly osloveny tři firmy,
které mají v činnosti pozemní stavitelství (komunikace)
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PRIS s r.o. Maršovská 900/6, Praha 9, nabídnutá cena:
181.165,- Kč bez DPH
TSB Praha s.r.o. Branská 1583, Praha 9, nabídnutá cena:
159.756,- Kč bez DPH
VB 42 s.r.o. Sokolovská, Praha 8, nabídnutá cena:
149.919,- Kč bez DPH
Dále byly ve spolupráci se živnostenským odborem, který poskytl seznam kbelských firem v oboru
provádění staveb, byly osloveny další čtyři kbelské firmy:
Unitrade, Mladoboleslavská, Praha 9 Kbely, nabídnutá cena:
187.000,- Kč bez DPH,
MARKAM, Mladoboleslavská, Praha 9 Kbely, nabídnutá cena:
190.000,- Kč bez DPH
J. K. - provádí pouze zemní práce,
M. Š. - provádí pouze zemní práce,
Z řad kbelských podnikatelů se silničním stavitelství dle dostupného seznamu firem zabývají pouze dvě z
výše uvedených firem.
Firma VB 42 podala nejnižší nabídkovou cenu a nabízenou dobu realizace 15 dnů s možností zahájit práce
do tří dnů od obdržení objednávky.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
vybírá firmu VB 42 s.r.o. Sokolovská, Praha 8 za cenu 149.919,- Kč bez DPH a
pověřuje vedoucí OŽPD podpisem objednávky pro firmu VB 42 s.r.o.
Usnesení č. 878/13/místostarostka - Smlouva o spolupráci a darovací s firmou KNAUF
Na základě dohody vedení radnice s jednatelem firmy KNAUF předkládáme Smlouvu o spolupráci a
Darovací smlouvu na období 2013. Smlouvy v příloze.
usnesení: Rada s potěšením a díky
schvaluje Smlouvu o spolupráci a Darovací smlouvu na rok 2013 dle přílohy a
pověřuje starostu podpisem.
Usnesení č. 886/2013/OT Nákup software pro potřeby ÚMČ
PC-Klienti
Na rok 2014, tedy přesně 8. dubna 2014 ohlašuje firma Microsoft ukončení jakékoliv další podpory pro
operační systém Windows XP a kancelářský balík aplikací Office 2003.
Celá naše počítačová síť je postavena na platformě Windows a oba končící produkty úředníci používají
každý den. Jakožto úředníci státní správy si z důvodu bezpečnosti nemůžeme dovolit provozovat
nepodporovaný operační systém a tudíž nezbývá než inovovat.
V současné době Microsoft nabízí v podstatě dva operační systémy Windows 7 a Windows 8.
Ve státní správě lze z důvodu kompatibility různých programů nasadit Windows 7, v případě použití vyšší
verze zatím výrobci programů nazaručují kompatibilitu.
Jelikož jsme se na příchozí situaci již připravili tento rok (2013), a testovali nasazení operačního systému
Windows 7 v praxi u vybraných uživatelů, nyní víme, že přechod by měl být bez problémů, problémy se
vyskytly pouze u ovladačů starých tiskáren a některých certifikátů. S přechodem na nový operační systém
ovšem souvisí i přechod na nový hardware, neboť nový systém je celkově náročnější na systémové
požadavky viz příloha 1.
Celkem používáme 70 licencí = 70 uživatelů
Tento rok jsme již v rámci přípravy na jednoduchý přechod sestavili 31 počítačů na kterých jsme zprovoznili
31 operačních systémů Windows 7, zbývá tedy do 8. dubna 2014 dokoupit 39 licencí Windows 7 či 8.1 Pro.
39x Operační systém WINDOWS 8.1 – PRO CZ
Po pečlivém prostudování cenových a licenčních podmínek Microsoftu musíme konstatovat, že
nejvýhodněji se v současnosti jeví zakoupit 39x Windows 8 PRO s právem instalace nižší verze (tedy
Windows 7, kterou potřebujeme). Výhoda je nejen momentální finanční úspora, ale i vlastnictví vyšší verze,
což znamená legální a bezplatný možný přechod na vyšší verzi 8 v budoucnu, až bude vyřešena
kompatibilita programů pro Veřejnou správu.
Výběrové řízení na software Microsoft Windows 8.1 Pro CZ (viz příloha č.1)
Cenové nabídky + (x 39 = Celkem pro úřad):
www.eberry.cz
vč. DPH
8.406,- (x 39) Celkem: 327.834,www.bilyraj.cz
vč. DPH
7.730,- (x 39) Celkem: 301.470,-
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www.alza.cz
vč. DPH
6.501,- (x 39) Celkem: 253.539,www.softcom.cz
vč. DPH
6.185,- (x 39) Celkem: 241.234,www.nakupni-dum.cz
vč. DPH
6.158,- (x 39) Celkem: 240.162,www.exasoft.cz
vč. DPH
6.158,- (x 39) Celkem: 240.162,YOUR SYSTEM, spol. s r. o.
vč: DPH
4.453,- (x 39) Celkem: 173.667,(poskytnuta celková sleva 30%)
Vzhledem k cenovým nabídkám, doporučuji firmu YOUR SYSTEM, společnost s r.o.
67x licence kancelářského balíku Office 2013 (viz příloha č.2)
Všichni uživatelé (úředníci) momentálně používají i systém Office 2003. (Word, Excel, Outlook, Powerpoint,
Acces). Pro otestování kompatibility a celkové funkčnosti sady Office 2010 jsme nainstalovali tuto sadu 3
uživatelům. Vše je funkční, včetně certifikátů, jen uživatelé zezačátku budou pravděpodobně tápat, neboť
rozvržení programu je trochu přepracované (doporučujeme školení uživatelů). Při určování, kterou sadu
Office vybrat, byl výběr jednoznačný, verze Office 2007 se příliš nepovedla a verze Office 2010 je již dnes
zastaralá.
Celkem používáme 70 licencí = 70 uživatelů,
zbývá tedy do 8. dubna 2014 dokoupit 67 licencí Office 2013.
Výběrové řízení na software Microsoft Office 2013 CZ
Cenové nabídky + (x 67 = Celkem pro úřad):
www.eberry.cz
vč. DPH15.732,- (x 67)
Celkem: 1.054.044,www.bilyraj.cz
vč. DPH14.220,- (x 67)
Celkem: 952.740,www.elektroobchudek.cz
vč. DPH14.159,- (x 67)
Celkem: 948.653,www.mironet.cz
vč. DPH13.999,- (x 67)
Celkem: 937.933,www.obchod-setrilek.cz
vč. DPH13.635,- (x 67)
Celkem: 913.545,YOUR SYSTEM, spol. s .r. o.
vč. DPH 9.333,- (x 67)
Celkem: 625.311,(poskytnuta celková sleva 30%)
Vzhledem k cenovým nabídkám, doporučuji firmu YOUR SYSTEM, společnost s r.o.
Podrobný popis situace informatiků s výhledem na další období v příloze č. 3.
Usnesení: Rada
souhlasí s nákupem 39 licencí software Microsoft Windows 8.1 Pro CZ u firmy YOUR SYSTEM, spol. s r.o. za
částku 173.667,-Kč vč. DPH a dále
souhlasí s nákupem 67 licencí kancelářského balíku Office 2013 u firmy YOUR SYSTEM, spol. s r.o. za částku
625.311,-Kč vč. DPH.

74. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 30.12.2013
Na tomto zasedání rada přijala 4 nová usnesení.

Usnesení č. 887/13/místostarostka - Žádosti o Grant program J5 HMP v oblasti soc. služeb
Hlavní město Praha vypsalo VFP v oblasti sociálních služeb určenou pro městské části pro provozovatele
sociálních služeb na území jejich správních obvodů. MČ bude žádat o grant, tak jako v minulých letech.
Hlavním poskytovatelem sociálních služeb na našem území je dosud Farní Charita Neratovice, která má
nejvíce klientů. Zpracovaná žádost v příloze.
usnesení: Rada
bere na vědomí informaci o grantovém řízení MHMP,
schvaluje žádost o grant v programu J5 a
ukládá místostarostce jeho podání.
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75. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 31.1.2014
Na tomto zasedání rada přijala 36 nových usnesení.

Usnesení č. 668/98/OŽPD – Čerpání investičních prostředků OMI
Jednání OMI se nekonalo.
Bylo provedeno měření hluku v objektu Hornopočernická 196/7. Během měření začalo sněžit, zpracovatel
označil měření za neprůkazné a na své náklady ho provede znovu za vhodnějších povětrnostních podmínek.
Starosta jednal s ředitelem TSK, který přislíbil situaci řešit a odpověď na stížnost zaslat starostovi do 14 dnů.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky
Probíhá stavba stezky (propojení) pro chodce a cyklisty v úseku Mladoboleslavská - Předměřická.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 186/11/OKS – Multifunkční srub v Centrálním parku Kbely
V současné době je dohotovena hrubá stavba. Aby otevření srubu v Centrálním parku bylo možné v termínu
do konce dubna 2014, je nezbytné pokračovat v dokončovacích pracích. Z tohoto důvodu byl zpracován:
Kontrolní rozpočet na částku
1.190.735,-Kč bez DPH
DPH
250.054,-Kč
Celkem
1.440.789,-Kč příloha č. 2
a slepý rozpočet viz. příloha č.3.
Bylo vyhlášeno poptávkové řízení na cenu za dokončovací práce na základě usnesení z 62. zasedání Rady
MČ Praha 19 č. 186/11/OKS ze dne 17.07.2013 – Multifunkční srub v Centrálním parku Kbely dle Vnitřní
směrnice Městské části Praha 19 a Úřadu městské části Praha 19 pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu (Směrnice schválená usnesením Rady MČ Praha 19 č. 531/12/OT na svém 41. zasedání dne
18.09.2012):
předmětem plnění je: dokončení dřevostavby multifunkčního srubu v Centrálním parku Praha 19 – Kbely
mezi ulicemi Železnobrodská a Martinická,
Na tyto práce bylo osloveno 5 firem:
firma Technokab, a.s. Praha 4, IČ: 64948668,
Cena dokončovacích prací
1.400.000,- Kč bez DPH
DPH ………………………………..
294.000,-Kč
Celkem………………..…………..
1.694.000,- Kč (vč. DPH)
firma BAUCOMP, s.r.o., Praha 8, IČ: 27652343
Cena dokončovacích prací……… 1.381.000,- Kč bez DPH
DPH ……………………………….
.290.010,-Kč
Celkem……………………..……..
1.671.010,- Kč (vč. DPH)
firma I.M. REAL INVEST, s.r.o., Praha 6, IČ 28176758
Cena dokončovacích prací……… 1.257.000,- Kč bez DPH
DPH ………………………………..
263.970,-Kč
Celkem…………………….……..
1.520.970,- Kč (vč. DPH)
firma HORD, s.r.o., Praha 9, IČ 24659461
Cena dokončovacích prací……… 1.204.000,- Kč bez DPH
DPH ………………………………..
252.840,-Kč
Celkem……………………….…..
1.456.840,- Kč (vč. DPH)
firma V. R., Nučice, IČ 41007502
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Cena dokončovacích prací……… 1.188.735,- Kč bez DPH
DPH ………………………………..
249.634,-Kč
Celkem……………………….…..
1.438.369,- Kč (vč. DPH)
Nejvýhodnější je tedy nabídka firmy V. R. za celkovou konečnou cenu 1.438.369,- Kč vč. DPH. Nabídky viz
příloha č.4
usnesení: Rada
vybírá firmu V. R., Nučice, IČ 41007502 pro výše uvedené práce za konečnou částku 1.438.369,- Kč (vč. DPH)
a dále
ukládá Ing. T. zpracovat po právním prověření smlouvu na výše uvedené práce a
pověřuje místostarostu Ing. O. podpisem této smlouvy. Dále Rada
ukládá tajemníkovi průběžně informovat o postupu prací
Za OMIBNH : z důvodu napojení srubu na kanalizaci, vodu a vybudování dešťové kanalizace jsme provedli
poptávkové řízení a v příloze předkládáme nabídky jednotlivých firem, kterým byl zaslán slepý rozpočet,
zpracovaný f. Melichar - Vinoř.
firma

Splašková
Dešťová
vodovod
celkem
kanalizace
kanalizace
Domstav s.r.o. Praha 9, IČO 49241958
215 071,109 469,80 138,404 678,P. V., Strančice, IČO 69181985
187 620,95 681,71 505,354 806,Davelo s.r.o. Hvozdnice,IČO 446843347
212 234,108 646,79 037,399 917,Na základě předložených nabídek doporučujeme firmu P. Vácha, Strančice.
usnesení: Rada
přijímá nabídku f. P. V., Strančice na provedení a napojení dešťové kanalizace, splaškové kanalizace a
vodovodní přípojky za celkovou cenu vč. DPH 354 806,- Kč vč. DPH a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo.
Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že ve smyslu předchozích usnesení je činnost NCA organizována
v rozsahu otevíracích hodin.
Od 01.01.2014 jsou pro činnost NCA připraveny následující kurzy:
- Klub finanční gramotnosti
- Výtvarný kroužek
- Žurnalistický klub
- Stiga hokey klub
- Klub deskových her
- Klub malé kopané
- Filmový klub
- Fotografický klub
- Tvořivá dílnička
- Střelecký klub
Návrh lektorného je v jednotné výši 100,- Kč/hodina činnosti.
Dále informuje, že dne 18.01.2014 proběhl turnaj ve stolním tenisu a na období konce ledna a na únor jsou
připraveny níže uvedené jednorázové turnaje a aktivity:
- šipky
- reklamace
- pingpong
- Stiga hokej
- pantomima
O veškeré činnosti jsou kbelští občané detailně informováni v rámci vývěsních tabulí NCA a webu
www.coolkbely.cz
usnesení: Rada
bere na vědomí a
souhlasí s navrženými kurzy v rámci činnosti NCA a
souhlasí s výší lektorného 100,-Kč/hodina činnosti.
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Usnesení č. 371/12/OMIBNH – Projekt „MKC“
Stavebním úřadem bylo v polovině prosince 2013 oznámeno všem účastníkům zahájení stavebního řízení,
ve stanovené lhůtě, která proběhla dnem 14.1.2014 nebyla doručena žádná námitka. Na základě této
skutečnosti stavební úřad dne 27.1.2014 vydal pro uvedenou stavbu stavební povolení s platností 2 let od
vydání s tím, že v případě, že do uplynutí platnosti stavebního povolení nebude stavba zahájena, je možné
před uplynutím uvedených 2 let požádat o jeho prodloužení.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 578/2012/OT – Komise pro kroniku a historii
Komise pro kroniku a historii se sešla k jednání dne 14.1.2014 (zápis v příloze 6).
Komise odsouhlasila novou soutěž pro občany Kbel týkající se historie obce, dále Mgr. K., pověřený
zpracováním publikace o Dějinách vzdělávání ve Kbelích, předložil k připomínkování úvodní stať této
publikace. Komise dále přizvala k jednání pana R. Č., kterého pověřila přípravou nové aktualizované Knihy o
Kbelích, která by měla vyjít v roce 2015 k 885. výročí založení obce Kbel. Paní kronikářka pracuje na novém
zápisu do kroniky za rok 2013, který bude předložen ke schválení do konce dubna 2014.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 581/2012/OKS-IA – Žadatelé o VFP a o dotace na sociální péči na rok 2013
IA informuje radu o průběhu vyúčtování VFP za rok 2013. Dle podmínek poskytování VFP (zveřejněných na
našich webových stránkách) a dále dle smluvního ustanovení, že „Příjemce dotace je povinen předložit
závěrečnou zprávu spolu s vyúčtováním projektu do 30ti dnů po ukončení realizace projektu nebo činnosti,
nejpozději však do 31.12. běžného roku, ve kterém byla podpora poskytnuta“, tak mohu konstatovat, že
všichni příjemci postupovali dle těchto ustanovení kromě o.s. Prima den. O.s. Prima den do 31.12.2013
nepodalo na úřad vyúčtování poskytnuté dotace ve výši 50 tis. Kč ani žádnou zprávu, z jakého důvodu tak
neučinili. Zástupce sdružení byl počátkem ledna 2014 kontaktován ms Šestákovou, aby vyúčtování podali co
nejdříve. Na základě výzvy tak sdružení předložilo vyúčtování dne 15.1.2014 (zpráva v příloze č. 9). Avšak
vzhledem ke skutečnosti, že byly porušeny smluvní podmínky poskytnutí VFP, musí být sdružení uložen
odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 a dle bodu 4 Smlouvy ve výši 5%
poskytnuté částky, tj. 2.500,- Kč. Dále doporučuji provést VSK na místě u OS Prima den v roce 2014.
IA provedla kontrolu u předložených vyúčtování finanční podpory, zprávy z jednotlivých kontrol jsou
přiloženy v příloze 1 – 8. K 31.12.2013 byly řádně a v souladu se smlouvou a podmínkami pro čerpání VFP
vyúčtovány tyto projekty:
 Skaut – S.S.V. – 120.000,- Kč (Celoroční činnost odd. vodních Skautů) P1
 Camerata – 13.000,- (Soustředění sboru v Jizerských horách, adventní koncert) P2
 Quantio expert, s.r.o. – 9.900,- Kč (Mentor – Byznys pro malé podnikatele) P3
 FCH Neratovice – 180.000,- Kč (charitní pečovatelská služba) P4
 KRC CoByDup – 110.000,- Kč (provoz centra v roce 2013) P5
 Cestička – 50.000,- Kč (předškolní výchova – rozvoj tvořivého intelektu) P6
 SK Kbely – 280.000,- Kč (podpora sportu ve Kbelích) P7
 Model klub Kbely – 15.000,- Kč (RC modely – pronájem dráhy) P8
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu
žáků
Dle požadavku HMP byly zpracovány tabulky spolu s žádostí o účelovou investiční dotaci na výstavbu nové
budovy školy a předány Ing. J. a Ing. M. ze sekce finanční správy a rozpočtu HMP. Zároveň pan starosta
zaslal dopis panu primátorovi a prvnímu náměstkovi s opětovnou naléhavou žádostí o řešení naší situace
ohledně nedostatečných kapacit.
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Komise školství se zabývala za přítomnosti Ing. Arch. V. Ch. návrhem budovy nové školy s cílem završit
připomínky a uzavřít téma podoby budovy v rámci optimalizace využití prostoru, kapacity a finanční
náročnosti. Viz zápis KŠ. Právní kanceláři byl dán pokyn ke zpracování výběrového řízení na dodavatele
projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 668/13/OŽPD - Nákup vozidla pro přepravu kontejnerů a kontejnerů za účelem svozu
bioodpadu
Projekt pořízení vozu na svoz bioodpadu pro Městskou část Praha 19 jako žádost o finanční podporu z OPŽP
– 52. Výzva – byl předložen na fond.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 769/2013/Bezp.řed/OT – Projekt kbelské internetové televize
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že od 01.01.2014 bylo spuštěno nové webové prostředí na adrese
KBELY.TV. Aktuálně je stránka z audiovizuálního hlediska funkční. Dochází k průběžné obsahové i systémové
aktualizaci. Plného využití by měla stránka dosáhnout v průběhu 03/2014. Webové prostředí umožní nové
funkcionality (reklama, kalendář akcí, pozvánky).
Tajemník – vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o novou věc, informuje Radu podrobněji:
Zaměstnanec p. S. na pokyn tajemníka a z návrhů námětů pracovníků úřadu a kbelských organizací
zpracovává týdenní seznam témat. Zasílá jej včetně natočených reportáží k odsouhlasení redakční radě
Kbeláka (ve složení P. Ž., V. O., I. Š., J. P., J. N., M. M., M. P.), po schválení jsou reportáže publikované na
YouTube.
Po spuštění TV budou již natočené a schválené reportáže do vysílání (archiv) TV vloženy.
Netočí se tak zbytečně.
Tajemník oceňuje, že pan S. věnuje vysílání této TV příslušnou pozornost a tuto problematiku průběžně
s redakční radou konzultuje. Je nezbytné právní dotažení řady různých problematik, kupř. poskytování
reklamního času a za jakou částku, zřízení a zpracovávání Web stránky a za jakou částku, autorská práva na
TV Kbely, projednávání s informatiky „propojení“ www.praha19 s Webem TV Kbely včetně řešení poplatků
Ochrannému svazu autorskému (OSA), kdy za neplacení jsou značné pokuty.
usnesení: Rada
vyslovuje uznání zaměstnanci ÚMČ p. S. za výše uvedené a
ukládá tajemníkovi před zahájením vysílání podrobně informovat Redakční radu o tomto projektu a až po
schválení zahájit toto vysílání.
Usnesení č. 791/13/místostarosta – Kompostárna Vinoř
Dne 6.9.2013 obdržela MČ oznámení o schválení zadání návrhu celoměstsky významné změny Z 2836/00
UP SU hl. m. Prahy – zpracování bioodpadu kompostováním na pozemku č. parc. 1578/6 v k.ú. Vinoř.
Rada MČ již na na 59. jednání dne 31.5.2013 (usn. 44/10) vyslovila s tímto záměrem zásadní nesouhlas.
Stanovisko MČ viz. Přiložený návrh dopisu.
usnesení: Rada trvá na svém negativním stanovisku a
ukládá místostarostovi Ing. O. odeslat dopis, který je v příloze.
Usnesení č. 830/13/OMIBNH - Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci obytný soubor Nová
Toužimská na pozemku parc.č. 1938/1 k.ú. Kbely
Ing. K. v zastoupení investora, kterým je SKANSKA a.s., žádá o vyjádření k dokumentaci pro vydání
územního rozhodnutí pro stavbu „Obytný soubor Nová Toužimská“, kterou v 04/2013 zpracovala
společnost Architekture Interiér Project. Dále žádá městskou část, jako správce potoka, o vyjádření
k vypouštění srážkové vody z navržené komunikace a parkovišť do otevřeného recipientu u komunikace
Poslaneckého a dále o souhlas s výjimečně přípustným řešením – v ploše SV-e je jako výjimečně přípustné
řešení navýšena funkce bydlení nad 60% a v ploše ZP-parky jsou jako výjimečně přípustná navržena dětská
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hřiště). Rada se v souvislosti s touto žádostí výše uvedenou dokumentací podrobně zabývala, seznámila se
se stanovisky z komisí (komise výstavby na základě předložených rozborů potřeby parkovacích míst a
školských kapacit a dále kladného vyjádření OŽPD k vypouštění srážkových vod do otevřeného recipientu
při komunikaci Poslaneckého, doporučuje vydat k žádostem souhlasné stanovisko.
usnesení: Rada
nemá zásadní připomínky k výše uvedené dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu
„Obytný soubor Nová Toužimská“,
souhlasí s vypouštěním srážkových vod do otevřeného recipientu při komunikaci Polaneckého,
souhlasí s navrhovaným výjimečně přípustným řešením a
ukládá OMIBNH sdělit žadateli výše uvedené s poukazem na potřebu prodeje parkovacích míst jako součást
bytových jednotek.
Toto stanovisko vydává jménem MČ Praha 19 OMIBNH.
Usnesení č. 846/2013/PR – Žádost kbelského občana a S.S.V. Skaut o vylepšení vzhledu garáží v ulici
Martinické
Ze strany S.S.V. Skaut Kbely se nabízí výtvarník, který by se mohl ujmout úkolu vymalovat přírodní motiv na
garáže u Martinické ul. pouze za náklady (další informace a podrobnosti k realizaci zajistí p. K. P.)
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č.848/OKS, OMIBNH -Inventarizace majetku za rok 2013
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2013 byla řádně a včas dokončena, a to v souladu se
zákonem 563/91 Sb. Nebyly zjištěny žádné nedostatky a rozdíly. V příloze předkládáme zápis hlavní
inventarizační komise včetně příloh.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 864/2013/PR – BETLÉMSKÉ SVĚTLO
S organizací S.S.V. Skaut se uskutečnila velmi příjemná akce - 22.12.2013 na recepci radnice. Zajištěna
krásná adventní výzdoba, svítil staročesky ozdobený vánoční stromek, svíčky, lucerny a svítilny, připravena
byla i příjemná hudba i malá pozornost pro návštěvníky. Viz fotodokumentace:
http://marel.praha19.cz/22_12_2013.html
Video z akce od TV Metropol: http://www.metropol.cz/zpravy/z-prahy/video-rozdavani-betlemskehosvetla-v-kbelich/
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 872/2013/OŽPD Doprava v klidu
1) Jilemnická
Projektantem jsou zpracovávány návrhy, následně bude projednáno s panem místostarostou a v komisi
výstavby a rozvoje a komisi dopravy.
2) Herlíkovická
Projektantem jsou zpracovávány návrhy, následně bude projednáno s panem místostarostou, zástupci SVJ
z přilehlých domů a v komisi výstavby a rozvoje a komisi dopravy.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 913/14/místostarostka, IA – Informace o kontrole čerpání grantu v programu J5
Interní auditorka informuje o stavu čerpání poskytnuté dotace Městskou částí Praha 19 v rámci dotačního
programu J5 pro rok 2013 a o provedení kontroly. K 27.01.2014 všichni příjemci dotace předložili
vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.
Dotace byly příjemci zcela vyčerpány v následující výši:
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Farní charita Neratovice: pečovatelská služba
Poskytnuto:
87 000,- Kč
Vyčerpáno:
87 000,- Kč
JAHODA, o.p.s.: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Poskytnuto:
5 000,- Kč
Vyčerpáno:
5 000,- Kč
Poskytnuté finanční prostředky byly vyčerpány v souladu se smlouvou č. 27/13/OKS a č. 28/13/OKS a
pravidly grantu. MČ musí následně provést vyúčtování vůči HMP. Kontrolní protokoly jsou uloženy na IA.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 914/14/místostar., IA – Dílčí přezkoumání hospodaření
Externí auditorská firma provedla dílčí přezkoumání hospodaření MČ Praha 19 za rok 2013. Z tohoto
přezkumu vyplynuly drobné nedostatky, které je třeba odstranit. Předkládáme proto Příkaz starosty č. 9,
který toto nařizuje a ukládá předložit zprávu o provedených opatřeních.
Příkaz v příloze. S ohledem na povahu nedostatků můžeme k dnešnímu datu konstatovat, že náprava již
byla ve smyslu příkazu provedena.
usnesení : Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 919/14/PR – KARNEVAL PRO DĚTI
Termín 8.2.2014 od 15h v LD Kbely (viz plakátek – příloha )
Předběžné náklady - položka

zvuk
světla
servírky
Ochranka
šatna
uklid - hyg.služba
výzdoba-příprava sálu
hyg. potřeby
PŘÍPRAVA PROGRAMU
KULISY
tanečky + zapojení dětí-výuka
představení pro děti
občerstvení pro vystupující-bombony pro děti
kostýmy pro cca 10 lidí
odměny-hlavní výhry za kostýmy pro děti
OSA – cca
Celkem:
usnesení: Rada
souhlasí s předběžnými náklady akce a
ukládá PR její organizační zajištění

plánovaná částka

3 600
3 025
3 600
1 000
1 000
1 815
4 000
605
6 000
4 000
2 000
1 000
1000
10 000
5 000
2 000
49 700
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Usnesení č. 920/14/PR – REPREZENTAČNÍ PLES MČ PRAHA 19
Předběžné náklady - položka
hudba
zvuk
světla
ubrusy
hostesky-sklenky-obsluha na uv.drink-mytí skla
servírky
Ochranka
šatna
uklid - hyg.služba
příprava sálu
dj
úvodní taneční vstupy TŠ Standard klub
PŘEKVAPENÍ taneční exotické- Eglal
výzdoba stolů a sálu - graficky zprac.samolepky
šampaňské - uvítací drink + na každém stole PLESOVÉ ŠUMIVÉ –
tombola za m.č.
květinová výzdoba
hasiči - služba –
občerstvení pro vystupující
OSA – cca
Celkem:

usnesení: Rada
souhlasí s předběžnými náklady akce a
ukládá PR její organizační zajištění

plánovaná částka
20 000,00
3 600,00
3 025,00
7 260,00
3 600,00
3 500,00
3 000,00
2 000,00
1 815,00
1 500,00
3 000,00
2 200,00
4 500,00
6 000,00
10 000,00
10 000,00
6 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
100 000,00

Usnesení č. 921/14/PR – MASOPUST v parku
Již tradiční masopustní akci zajišťujeme společně s KRC Cobydup. Náklady na technické zázemí budou cca
20tis.Kč. Předpokládáme však i další náklady za masopustní kostýmy pro animační postavy v průvodu dle
množství přihlášených osob z úřadu.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 922/14/PR – KBELSKÝ VELIKONOČNÍ JARMARK
Stejně jako minulý rok navrhuji přivítat jaro a přicházející velikonoční svátky tradičním kbelským jarmarkem
spojeným s muzikou, předváděním řemesel a tradic i s programem pro děti i dospělé. V příloze doporučení
na výběr zvukaře.
Předběžné náklady - položka

wc 2x
Loutkové divadlo A. B. Vysmáto
zvířátka farmářská s ohradou a dohledem vč.převozu a veter.opatření
odměny pro lidi -cca 7-10 lidí na celodenní tvořivky - 7lidí
materiál na tvořivky
občerstvení pro organizátory a vystupující
moderátor
soutěže a tanečky s dětmi
odměny bombony
kejklíři+animační postavy

plánovaná částka

3 388
5 000
4 000
5 000
6 000
3 000
4 000
3 000
1 000
6 000
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zvuk+podium+osvětlení po celý den
kapela
OSA
převoz stanů,úklid
kurz výroby figurek ze šustí-Ag.Arttam
Celkem:

20 000
5 000
1 000
3 000
1 200
70 588

usnesení: Rada
souhlasí s předběžnými náklady
souhlasí s výběrem zvukaře
a ukládá zorganizovat tuto tradiční akci
Usnesení č. 923/14/PR – TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Již tradiční pálení čarodějnic spojené s tematickým programem plným soutěží, divadelních představení,
kejklením, muzikou, předváděním řemesel a tradic i s vystoupením dětí.
Též byl osloven pěv. sbor z Bretagne s názvem Les Bab´Singers k 20min.vystoupení na této akci, MŠ, dále
družina ZŠ.
V příloze výběrové řízení na zvukaře a na zábavný tematický doprovodný program 30.4.2014.
Položka/další členění

Předpokládaný
rozpočet

wc 4x
zvuk + podium +osvětlení (od 11h-24h)
čaroděj-moderátor celý den
čarod. scénky, soutěže pro děti i dospělé
program od divadla Kvelb - pohádky, vystoupení, živé loutky, ohňovky atd-zvýhodněný
balíček celodenní zábavy-viz program

6 776
23 000
6 000
7 000
54 000

materiál na disciplíny
občerstvení pro organizátory

5 000
5 000

odměny bombony věcné dary za soutěže

5 000

kapela Holokrci
OSA
kontejnery na odpad+převoz dřeva-odvoz odpadků
převoz a sestavení stanů
kostýmy pro organizátory u stanovišť
Celkem:
usnesení: Rada
souhlasí s předběžnými náklady
souhlasí s výběrem zvukaře D. K.
souhlasí s výběrem programu od divadelního spolku KVELB za cenu 54000,-Kč + částka za létající
čarodějnici ve výši 15.000,- Kč
a ukládá zorganizovat tuto tradiční akci

16 000
3 000
4 000
3 000
3 000
140 776

12
Usnesení č. 925/13/OV – Nové trasování propojovací komunikace Letňany – Kbely (Z 2809/00,
celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy)
Dne 12.12.2013 schválilo zastupitelstvo hl.m. Prahy zadání celoměstsky významných změn, mezi kterými je i
změna č. Z 2809/00 – Nové trasování propojovací komunikace Letňany - Kbely. O tuto změnu požádala naše
mč dne 29.7.2011 z důvodu požadavku na nepřekřížení komunikací stávajícího lesoparku, který se stal
významnou oddychovou zónou. SUP MHMP eviduje obdobnou žádost i od MČ Praha 18 ze dne 15.2.2012.
Pro nové trasování zpracoval Vyhledávací studii alternativního řešení PUDIS v 10/2011 (pro OMI MHMP).
Studie obsahuje 3 varianty řešení. Z důvodu časového odstupu od zpracování, navrhuji projednání této
studie na společném jednání komise výstavby, dopravy a životního prostředí.
usnesení: Rada
bere na vědomí informaci
podporuje změnu trasování propojovací komunikace Letňany – Kbely z důvodu zachování celistvosti
stávající oddechové zóny.
ukládá projednání výše uvedené vyhledávací studie z 10/2011 na společném jednání komise výstavby,
dopravy a životního prostředí s cílem doporučení jedné varianty

76. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 13.2.2014
Na tomto zasedání rada přijala 3 nová usnesení.

Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu
žáků
Na opakované dopis pana starosty ohledně naléhavé situace školských kapacit, kdy MČ musí řešit raketový
nárůst počtu žáků výstavbou nové budovy základní školy pro cca 420 žáků za 116.000 tis. Kč, jsme
neobdrželi odpověď. Městská část je přesto stále připravena ze svého omezeného rozpočtu 60 mil. přispět
vlastními zdroji 25.000 tis. Kč.
Pan starosta, místostarostka a ředitel ZŠ Kbely se zúčastnili domluvené schůzky s radní L. Štvánovou a
prvním náměstkem primátora J. Vávrou ohledně investiční dotace na výstavbu nové budovy ZŠ. Opakovaně
jsme potvrdili naši zoufalou situaci a její naléhavé řešení, neboť v září nám nastoupí dalších cca 120
prvňáčků, které nemáme kam umístit. Již nyní máme dislokovány dvě třídy mimo budovu ZŠ. Zároveň již
dojde k překročení kapacity školy z 560 na jistých 600 žáků !!
Radní pro školství L. Štvánová přislíbila ze své kapitoly poskytnout dotaci ve výši 25 mil. Kč. Po našem
protestu první náměstek J. Vávra přislíbil se touto naléhavou situací zabývat, tak aby mohlo dojít
k dofinancování dalších 25mil., celkem tedy 50.000 tis. Kč, které jsou potřeba k rozběhnutí stavby ještě
v tomto roce.
usnesení: Pan starosta
vyzývá obec - hl. město, primátora, radní, náměstky a zastupitele k odpovědnosti při řešení problému
kbelského školství, které jak z demografické studie a dalších dostupných srovnání a informací patří,
vzhledem k vyčerpané kapacitě celé lokality a SO, k nejhorším v Praze. Městská část svými statutárními
zástupci, a to písemně, ústně na schůzkách i veřejně při vystoupení na ZHMP na tuto situaci upozorňuje již
tři roky a důrazně nepřetržitě v posledních dvou letech.
Rada
konstatuje, že pokládá za neuspokojivé, že po všech těchto anabázích bylo MČ Praha 19 přislíbeno 25.000
tis. Kč na tento rok s potřebných 116 000 tis. Kč, a to přesto, že ze zákona je zajištění základního školství
jedním ze tří elementárních stavebních pilířů existence a funkce obce hl. m. Prahy, jako jsou dodávka vody a
likvidace odpadu.
Usnes. č. 929/2014/star. Dopravně-skladovací středisko Satalice, Praha - Satalice
Rada se seznámila se záměrem vybudování dopravně-skladovacího střediska Satalice, Praha – Satalice,
investor Ipodec – čisté město, a.s. Záměr je nyní ve fázi „Oznámení podle §6 zák. č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí“. Součástí záměru je vybudování areálu pro komplexní nakládání
s odpady (mj. nebezpečné, biologické-kompostárna, roztřiďování a úprava odpadu). K tomuto záměru
v rámci projednávání EIA je možno do 18.2.2014 podat připomínky.
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Usnesení: Rada po seznámení se s tímto záměrem
nesouhlasí s realizací záměru s názvem Dopravně – skladovací středisko Satalice, Praha – Satalice, investor
Ipodec – čisté město, a.s. Hlavním důvodem je zhoršení kvality životního prostředí v oblasti (především
kompostárna a třídění komunálního odpadu), nadměrná hluková i dopravní zátěž (četný provoz popelových
vozů). Rada
pověřuje starostu odesláním výše uvedeného nesouhlasného stanoviska jako připomínku k „Oznámení“,
které je zveřejněno pod číslem jednacím S-MHMP 87804/2014/OŽP/IV/EIA/902-1/Lin v řádném termínu.

77. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 21.2.2014
Na tomto zasedání rada přijala 12 nových usnesení.

Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu
žáků
V souladu s předchozími usneseními a opakovaným projednáním stavební studie nové budovy základní
školy dle návrhu ing. Arch. V. Ch. navrhujeme, aby provedl zadávací studii, která bude podkladem pro výběr
zpracovatele projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a následně zadání výběrového řízení na
dodavatele. Předběžné náklady na zpracování zadávací studie včetně rozpočtů realizace stavby jsou
vyčísleny na 780 tis. vč. DPH. Ing. Arch. V. Ch. je velmi dobře seznámen s problematikou kbelského školství,
účastnil se opakovaných jednání ohledně řešení kapacit včetně alternativních řešení dislokované budovy ve
Slovačíkově ulici či hospodářský pavilon jeslí. Následně pak zvolené varianty v současném areálu.
Odpovídajícím způsobem je schopen reagovat na požadavky vedení MČ, ale i alternativních řešení včetně
moderního přístupu tzv. komunitního školství, kdy zpracoval návrh na základě zadání komise školství a
promítl jej do možných podmínek zdejších poměrů a norem a je schopen reagovat na finanční nároky
s ohledem na hospodárnost zvolených variant. Pan ředitel ZŠ Mgr. T. H. informoval na jednání Rady o
proběhlých zápisech do prvních tříd a o vzniklé situaci s kapacitami spolu s žádostí o řešení – v příloze.
usnesení: Rada
Vzhledem k současné nadstandardní práci ředitele ZŠ Mgr. H. v tomto složitém období uděluje panu řediteli
odměnu, viz návrh v příloze. Dále Rada
Souhlasí se zadáním zadávací studie ing. Arch. V. Ch. dle jeho návrhu prezentovaného na 13. ZZMČ a
projednaných připomínek za 774.400,- vč. DPH.
Dále Rada na základě informací ředitele ZŠ
Souhlasí se zvýšením kapacity ZŠ na 610 žáků a ŠJ na 610 strávníků, v této souvislosti
Souhlasí s provedením odpovídajících úprav v souladu s normami a předpisy, s předběžnými náklady 1.200
tis. Kč z rozpočtu MČ a
Pověřuje pana ředitele zpracováním provizorních organizačních opatření pro školní rok 2014/2015
v souvislosti s dočasným umístěním zapsaných žáků a to do doby realizace nové budovy základní školy.
Usnesení č. 872/2013/OŽPD Doprava v klidu
Probíhá zpracování dalších úprav variant parkoviště Novákova zahrada i Semilská. Parkoviště Semilská je
řešeno ve spolupráci se zástupci obyvatel přilehlých domů.
Bude projednáno na Komisi výstavby 10. března.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 874/13/OV – Stará Aerovka, změna ÚP Hl.m. Prahy
Ing. arch. W., zástupce společnosti Logistický areál Hostivař s.r.o., která o změnu územního plánu požádala,
předložil komisy výstavby koncept využití areálu bývalé Aerovky s názvem Avion park Kbely (bydlení, služby,
administrativa, hotel, …) – viz příloha. Komise doporučuje radě změnu územního plánu nepodpořit.
usnesení: Rada
se seznámila se záměrem výstavby i se závěry komise
a v současné době se nebude záměrem dále zabývat. Dne 2.12.2013 byla žádost předána odboru
stavebnímu a územního plánu MHMP bez stanoviska městské části (viz příloha), vydá městská část
stanovisko až na základě žádosti.
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Usnesení č. 878/13/místostar. - Smlouva o spolupráci a darovací s firmou KNAUF
Smlouva oběma stranami podepsána a finanční prostředky firmou KNAUF poukázány 23. 12. 2013.
usnesení : Rada s potěšením
bere na vědomí.
Usnesení č. 920/14/PR – REPREZENTAČNÍ PLES MČ PRAHA 19
Další z řady nejžádanějších akcí roku je náš kbelský reprezentační ples, který jsme uspořádali 14.2.2014.
Jako každým rokem byla pestrá a bohatá tombola, vynikající muzika, valentýnské překvapení a mnoho
dalšího. Roztančený plný sál spokojených návštěvníků svědčil o tom, že se ples tento rok opět velmi vyvedl,
za což nutno poděkovat všem – kteří se na organizaci podíleli a věnovali se přípravám ve svém volném čase:
JUDr. N., P., P., K., E., P., P., A., M., K., M., O., M., Ž., T.. Fotodokumentace:
http://marel.praha19.cz/14_2_2014.html
Z prodeje vstupenek na plese MČ jsme zíkali 26 200 Kč (prodej lístků v pokladně)
z prodeje vstupenek na místě
4 000 Kč
z prodeje 1.000ks lístků do tomboly
20 000 Kč
Celkem Ples
50 200 Kč
Náklady akce budou vyčísleny až po dodání veškerých faktur dodavatelů.
usnesení: Rada
bere na vědomí a děkuje všem zúčastněným.
Usnesení č. 925/13/OV – Nové trasování propojovací komunikace Letňany – Kbely (Z 2809/00,
celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy)
Z důvodu časového odstupu od zpracování, projednaly komise výstavby, dopravy a životního prostředí
„Vyhledávací studii alternativního řešení“, kterou zpracoval PUDIS v 10/2011, s tímto doporučením (viz
zápisy z jednotlivých komisí):
Komise výstavby – doporučuje dále sledovat variantu červenou „jižní A“, případně oranžovou „jižní B“.
Rozhodnutí mezi těmito dvěma variantami pak zcela náleží mč. Praha 18.
Komise dopravy – nejpřijatelnější je varianta „jižní B“ a „jižní A. U nového trasování radiální komunikace
mezi Přezleticemi a Letňany doporučuje sledovat koridor 2.
Komise životního prostředí – doporučuje variantu Jižní, kdy nepreferuje A nebo B. V komunikaci Letňany Přezletice doporučuje koridor 2 nebo 3.
usnesení: Rada
se seznámila se závěry jednotlivých komisí,
děkuje komisím za rychlé projednání a
žádá při změně územního plánu dále sledovat variantu červenou „jižní A“, případně oranžovou „jižní B“.
Rozhodnutí mezi těmito dvěma variantami pak zcela ponechat na městské části Praha 18, na jejímž území
se trasa nalézá. Rada
ukládá Ing. P. odeslat toto stanovisko IPRu.
Usnesení č. 939/2014/OŽPD – Vyhláška HMP – poplatek za komunální odpad
Městské části Praha 19 byl zaslán k zaujetí stanoviska návrh obecně závazné vyhlášky o změně obecně
závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, a o změně obecně
závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP (o nakládání s odpadem). Návrhem vyhlášky se zvyšuje poplatek za
komunální odpad o 3,3 %, což představuje roční míru inflace roku 2012. Pro názornost toto zvýšení
představuje pro 4 - člennou rodinu navýšení poplatku o 8 Kč za měsíc, tj. 96 Kč za rok (platí pro sběrnou
nádobu o objemu 110 l, která je nejčastěji používanou sběrnou nádobou v systému města, s četností
odvozu 1 x týdně). Výše poplatku zůstala nezměněna od roku 2005. Cílem této úpravy je snížení nákladů
spojených se zajištěním systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy. Při zvýšení
poplatku o 3,3 % činí předpokládaný příjem do rozpočtu hl. m. Prahy cca 22 mil. Kč. Návrh vyhlášky mění
také úhradu poplatků ze dvou pololetních splátek na úhradu 1x za rok, což přinese snížení finančních
nákladů za zasílání složenek s výměrem poplatku o cca 1 mil. Kč ročně. Přehled nákladů na zajištění systému
nakládání s komunálním odpadem a rozdíl v poplatku za komunální odpad před a po jeho zvýšení s dalšími
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podrobnostmi je uveden v důvodové zprávě, která je v příloze. Průvodní dopis s návrhem obecně závazné
vyhlášky je rovněž v příloze.
usnesení: Rada
souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky.

78. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 17.3.2014
Na tomto zasedání rada přijala 18 nových usnesení.

Usnesení č. 668/98/OŽPD – Čerpání investičních prostředků OMI (r. 2009)
Jednání OMI se nekonalo.
Výměna povrchu zastávek (dlažba za asfalt) v Hornopočernické ulici má proběhnout začátkem měsíce
dubna. Práce by měly být provedeny během tří pracovních dnů
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1077/2010/OŽPD – Omezení průjezdu nákladních vozidel
Bylo osazeno dopravní značení na komunikaci Hornopočernická ve směru od Kbel. Na opačný směr od
Satalic je zpracován projekt, který čeká na schválení Policií ČR.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 33/2010/OŽPD – Midilinka
Aktuální stav řešení MHD.
Vítězem výběrového řízení provozovatele železniční linky S34 se stal stávající dopravce KŽC Doprava, s. r. o.
Smlouva byla uzavřena na 10 let. Dopravce je povinen do vozů doplnit informační systém a hlášení
zastávek.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 44/10/OKS – Komise výstavby a rozvoje
Nové jednání komise se konalo 10. 3. 2014, zápis je v příloze.
usnesení: Rada
souhlasí se stanoviskem komise výstavby a doporučuje investorovi zpracovat variantu s minimálním
posunem brány DS, tak aby byl umožněn vjezd budoucích uživatelů bytových jednotek do krytého
parkování v domě a ostatní potřebná stání na povrchu řešit jiným způsobem např. podélným stáním u ulice
Mladoboleslavská (úprava chodníku) příp. na dvoře fy. Dytron. Dále Rada
ukládá komisím dopravy, zdravotní a soc. a životního prostředí zaujmout k předloženému záměru vlastní
stanovisko.
Usnesení č. 509/2012/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch
Nárazově probíhají kontroly úklidu a jsou řešeny případné nedostatky.
Dále z důvodu pořízení zametacího stroje je nutné upravit Smlouvu o poskytování služeb – údržba zeleně,
chodníků a místních komunikací v MČ Praha 19. Úprava se týká části VII. Mimozimní údržba komunikací
v obytných zónách a chodníků. Jedná se o cca 3 km vymezené plochy (obytné zóny). V příloze předkládáme
návrh dodatku smlouvy o poskytování služeb – údržba zeleně, chodníků a místních komunikací v MČ Praha
19.
usnesení: Rada
souhlasí a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Usnesení č. 697/13/OŽPD – Pěší doprava
Dne 24. února proběhlo jednání ohledně přechodu u Leteckého muzea. Záležitost řeší Mgr. S. z ODA
MHMP. Nyní je sledováno řešení v podobě provizorní signalizace na přechodech u zastávek MHD u Letecké
muzeum a Důstojnické domy.
usnesení: Rada
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bere na vědomí.
Usnesení č. 846/2013/PR – Žádost kbelského občana a S.S.V.Skaut o vylepšení vzhledu garáží
v Martinické
Stěna garáží Martinická ul.– získali jsme souhlas sdružení vlastníků s malbou garáží (viz příloha), S.S.V.
Skaut nabízí svou pomoc s vymalováním stěny garáží – pod odborným dohledem budou malovat děti
S.S.V.Skaut Kbely, náklady za materiál se zjišťují. Mediálně tyto aktivity zveřejníme, jakmile bude jasný
termín uskutečnění.
Usnesení:Rada
bere na vědomí.

79. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 24.3.2014
Na tomto zasedání rada přijala 3 nová usnesení.

Usnesení č. 872/2013/OŽPD Doprava v klidu
Proběhlo poptávkové řízení na zhotovitele projektové dokumentace parkoviště Semilská. Byly doručeny tři
nabídky:
Nab.č 1. Ing.D. B.,Feřtekova 542/17,181 00 Praha 8
IČO 60442069
nab.cena 56.000,- Kč bez DPH
Nab.č. 2 Ing.M. Š.,Kubelíkova 39,130 00 Praha 3
IČO 01581210
nab.cena 47.000,- Kč bez DPH
Nab.č. 3 P. C.,Dělnická 30,170 00 Praha 7
IČO 74864181
nab.cena 30.000,- Kč bez DPH
Nejlevnější nabídka č.3 P. C. s nabídkovou cenou 30.000,- Kč bez DPH.
usnesení: Rada
bere na vědomí a souhlasí s nabídkou č.3 a
pověřuje vedoucí OŽPD podpisem objednávky.
Usnesení č. 958/OT/OŽPD Psí louka v lokalitě Centrálního parku
Dne 20.3.2014 jednal tajemník s p. D., majitelem RD (majitel dotčené nemovitosti). Jmenovaný vyslovil
souhlas s variantou č. 2, tj. psí louka pro malé psy u potoka a pro velké psy za tunelem.
usnesení: Rada
vybírá a souhlasí s variantou č. 2 a
pověřuje vedoucí OŽPD zajistit realizaci.
Usnesení č. 960/14/OMIBNH – operační program životního prostředí – zateplení administrativní budovy
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo program pro úspory energie pro zateplení obvodových plášťů
administrativních budov a výměnu oken, kdy žádosti o dotace je možné podávat do 17.4.2014. Na základě
pokynu starosty v příloze předkládáme následující nabídky na zpracování a podání uvedené žádosti:
Enviros s.r.o…………..energetický audit……………….. 30 000,- Kč bez DPH
podání žádosti …………………. 40 000,- Kč bez DPH
IN solidum s.r.o
Projekt nezíská
Projekt získá
Projekt je vybrán
akceptační číslo
akceptační číslo
k financování
Zpracování žádosti A1 –A2
0 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
Energetický audit
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
Služby A3 –A7
0 Kč
0 Kč
100 000 Kč
Náklady celkem
20 000 Kč
45 000 Kč
145 000 Kč
Náklady po dotaci 90%
14 500 Kč
Legenda:
A.

Zpracování žádosti o dotaci dle pravidel OPŽP

17
A1) Vlastní zpracování žádosti o dotaci dle pravidel,
A2) Zpracování stavební projektové dokumentace a položkového rozpočtu.
A3) Úprava žádosti a doplnění podkladů potřebných před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace,
A4) Tvorba monitorovacích zpráv, žádostí o platbu a finančně platebních kalendářů,
A5) Metodická pomoc při řízení projektu a zjišťování povinné publicity,
A6) Zpracování zprávy Závěrečné vyhodnocení akce,
A7) Metodická pomoc zaměřená na udržitelnost projektu po dobu běhu udržitelnosti (5 let)

Na základě předložených nabídek navrhujeme uzavřít smlouvu o zpracování a podání žádosti o dotaci
s firmou IN solidum s.r.o.
usnesení : Rada v rámci nabídnuté služby
souhlasí s platbou v bodu A1 a A2 dle předložené nabídky, dále
souhlasí s uhrazením nabídnutého energetického auditu, avšak zbylé finanční prostředky městská část
proplatí v okamžiku jejich převedení na účet městské části, minimálně pak po podpisu dotace ministrem.
Rada
ukládá OMIBNH projednat s firmou za přítomnosti místostarosty Ing. Olmra. Rada v případě splnění výše
uvedených podmínek
souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou IN solidum s.r.o. a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 961/2014/OŽPD – Cesty v Centrálním parku
Z důvodu nutnosti doplnění cest v Centrálním parku byl zpracován kontrolní rozpočet na 227 m2. Cena za 1
m2 byla stanovena na 1 768,29 Kč. Celková cena 401 402,- Kč bez DPH. Současně bylo provedeno
poptávkové řízení na kompletní zhotovení cest jak ze zámkové dlažby, tak kamene.
Cena za 1m2 bez DPH
Celkem bez DPH
Č.1 AQUA servis CZ s.r.o. * IČO 282105062
2 125 Kč
482 375 Kč
č.2 SIMPLY TRADE, s.r.o. * IČO 29025354
1 991 Kč
451 957 Kč
č.3 M. R. (ZD)* IČO 75287048
1 612 Kč
365 927 Kč
* zámková dlažba
č.4 E. K. – Dlaždiči Morava IČO 49937529
1 958 Kč
444 466 Kč
č.5 P. L. – Fabion IČO 13495933
1 783 Kč
404 741 Kč
č.6 T. Š. – Kámen Štědrý IČO 46372261
1 680 Kč
381 360 Kč
č.7 V. R. IČ 41007502
1 570 Kč
356 390 Kč
Nejlevnější nabídka je č. 7 V. R. za cenu 1570,- Kč za 1 m2. Cena celkem bez DPH je 356 390,- Kč
usnesení: Rada
bere na vědomí a souhlasí s nabídkou č.7 a
pověřuje vedoucí OŽPD podpisem objednávky, částka bude proplacena na základě přesného zaměření.

