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Zpráva o činnosti rady MČ pro 16. zasedání ZMČ
předkládá starosta MČ Praha 19
Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 15. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 3 řádných zasedáních a 3 mimořádných
zasedáních a přijala 81 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.

80. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 2.4.2014
Na tomto zasedání rada přijala 3 nová usnesení.

Usnesení č. 964/OŽPD – Rekonstrukce Novákova náměstí (žádost o dotaci)
Vzhledem k tomu, že je dlouhodobě bez odezvy podána žádost o dotaci HMP na revitalizaci oblasti
Novákova náměstí, je nyní možnost podat žádost o finanční krytí z Operačního programu Prahakonkurenceschopnost - regenerace veřejných ploch v obytném území. Řešené plochy by obsahovaly 1)
vnitroblok mezi komunikacemi Katusická, Letců a Lužanská (Novákovo náměstí), 2) vnitroblok mezi
komunikacemi Katusická, Letců, Toužimská a Chotětovská, 3) zelený pás mezi komunikací Chotětovská a
železniční tratí. Obsahem projektu by byla zejména rekonstrukce stávajících chodníků, mobiliáře.
usnesení: Rada
souhlasí s podáním žádosti o podporu z OPPK pro projekt regenerace oblasti Novákova náměstí a pověřuje
vedoucí OŽPD zajištěním podání.
Usnesení č 965/OŽPD – Revitalizace dětského hřiště Rožďalovická
Vzhledem k dlouhodobé potřebě regenerace dětského hřiště v ulici Rožďalovická je nyní možnost podat
žádost o finanční krytí z Operačního programu Praha-konkurenceschopnost - regenerace veřejných ploch
v obytných územích.
usnesení: Rada
souhlasí s podáním žádosti o podporu z OPPK pro projekt regenerace dětského hřiště Rožďalovická a
pověřuje vedoucí OŽPD zajištěním podání.

81. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 24.4.2014
Na tomto zasedání rada přijala 1 nové usnesení.

Usnesení č. 966/13/OMIBNH – dotační program Zelená úsporám
V roce 2010 jsme předali na Státní fond životního prostředí kompletní materiál se žádostí o podporu
v programu Zelená úsporám na zateplení detašovaného pracoviště úřadu a výměnu oken. V roce 2011 nám
SFŽP sdělil, že žádost byla posouzena a dosahuje ze 110 možných bodů pouze 71 bodů. Následně v roce
2013 nám bylo sděleno, že s ohledem na výši bodového ohodnocení byla naše žádost zařazena do
zásobníku, a pouze v případě přebytku finančních prostředků bude žádost znovu posuzována, kdy budou
podpořeny projekty s nejvyšším počtem bodů.
V současné době jsme obdrželi dotaz SFŽP a žádost o zaslání závazného stanoviska k této podané žádosti,
zda chceme pokračovat v administraci této žádosti nebo ne. S ohledem na skutečnost, že v současné době
žádáme o podporu v Operačním programu životního prostředí – prioritní osa 3, kde je předpoklad získání
dotace do výše 90 % uznatelných nákladů, mezi které se počítá jak zateplení, výměna oken a i práce spojené
s projektovou dokumentací a energetický audit uvedené budovy, doporučujeme na uvedenou žádost
reagovat tak, že MČ nežádá o pokračování administrace žádosti o poskytnutí podpory v segmentu veřejné
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budovy v programu Zelená úsporám a tímto požádat o zrušení žádosti. V příloze dokumenty z programu
Zelená úsporám.
Návrh usnesení: Rada
souhlasí s předloženým návrhem a
pověřuje starostu podpisem stanoviska MČ Praha 19 s uvedeným textem: „MČ Praha 19 nežádá o
pokračování administrace žádosti o poskytnutí podpory v segmentu veřejné budovy v programu Zelená
úsporám a tímto žádá o zrušení žádosti“

82. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 29.4.2014
Na tomto zasedání rada přijala 29 nových usnesení.

Usnesení č. 668/98/OŽPD – Čerpání investičních prostředků OMI (r. 2009)
Jednání OMI se nekonalo.
Od 7. do 9. dubna proběhla výměna povrchu autobusových zastávek (dlažba za asfalt) v Hornopočernické
ulici.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky
Proběhlo vyznačení navazujícího úseku cyklotrasy Kbely-Kyje mezi ulicí Cíglerovou a Průmyslovou na Praze
14 (A26). Kbelští cyklisté se tak nyní dostanou mimo frekventovaný provoz až do rekreační oblasti Rokytky.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 42/10/OŽPD – Komise životního prostředí
Nové jednání komise se konalo 7. dubna. Zápis je v příloze.
usnesení: Rada k bodu č. 4
ukládá OŽPD zajistit vybudování daného mostku, pokud možno z přírodních materiálů.
Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD – Projekt naučných stezek ve Kbelích
Dokončuje se informační tabule ke kapličce č. 20 (Lauretánská) a řeší se její umístění na zelenou plochu
před Lidový dům. Zasazení stojanu s tabulí předpokládáme během května.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 509/2012/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch
Proběhla první jarní seč Kbel.
Starosta a místostarosta se sešli s majitelkou úklidové firmy a sdělili jí, že činnost této společnosti se musí
ještě více zlepšit, pokud má zájem dále s MČ spolupracovat. Bylo sjednáno, že je dobré klást velký důraz na
osobní, resp. telefonické a internetové kontakty s občany, kteří můžou upozorňovat na některé nedostatky,
což je nejlepší způsob jak si ohlídat pořádek ve Kbelích.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 578/2012/OT – Komise pro kroniku a historii
V rámci letopiseckých setkání, ale i mimo ně, získáváme řadu fotografií ze školních tříd. Všechny se
shromažďují u Ing. Z., která je skenuje do počítače. Mgr. K. pracuje na dokončení první části publikace o
školství do roku 1945 a zároveň paní kronikářka třídí naskenované fotografie pro tuto publikaci dle
letopočtu.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
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Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu
žáků
OKS: MČ byla usnesením ZHMP č. 37/58 ze dne 27. 3. 2014 přidělena dotace 20.000 tis. Kč na výstavbu
nové budova ZŠ.
Informace a odůvodnění veřejné zakázky byla podána datovou zprávou na elektronickou vývěsku.
Arch. se zabývá zpracování projektové dokumentace k zadávacímu a stavebnímu řízení a dále jednáme ještě
ve spolupráci s ředitelem školy na úspornějším řešení stravování v příštím školním roce, abychom zbytečně
neplýtvali financemi na rozšíření omezené současné kapacity školní jídelny, a to pouze na rok do dokončení
výstavby nové budovy. Pracujeme i se záměrem dovážky obědu pro nejstarší ročníky a jejich stravování
mimo budovu ZŠ. Dále zvažujeme o budoucí společné kapacitě školní jídelny a její dublování v jedné a druhé
budově. Zda do budoucna neuvažovat o přebudování stávající na centrální velkokapacitní vývařovnu a
výdejnu.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Za OMIBNH: V souladu s vnitřní směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu v příloze předkládáme
nabídky projekčních kanceláří na zhotovení projektové dokumentace uvedené stavby ve stupni
dokumentace ve stupni DUR + DSP, a dále na zhotovení zadávací projektové dokumentace pro provádění
stavby v souladu s prováděcím předpisem – vyhláškou č. 230/2012 Sb.
firma
S-KON s.r.o.
Chum interier design
Design function
TOP SERVIS s.r.o.

sídlo
Praha 9
Praha 4
Praha 4
Praha 4

IČO
26418002
13150995
28365186
48110949

Cena celkem bez DPH
2 800 000,1 920 000,2 500 000,2 170 000,-

Na základě poptávkového řízení doporučujeme uzavřít smlouvu o dílo s firmou Chum interier design za
nabídnutou cenu za kompletní dokumentaci pro stavební povolení a tendrovou dokumentaci ve výši
1 920 000,- Kč bez DPH.
V souvislosti s uvedenou významnou zakázkou, kdy je nutné do dokumentace pro stavební povolení doložit
inženýrskogeologický průzkum, průzkum vsakování, a radonový průzkum, předkládáme nabídku odborné
firmy Geokonsult , Praha 4, IČO 1214050 na provedení uvedených činností a to za následující ceny:
Radonový průzkum
Průzkum vsakování
Geologický průzkum

3 400,- + DPH
10 700,- + DPH
45 210,- + DPH

usnesení: Rada
vybírá nabídku f. Chum interiér design na provedení dokumentace pro stavební povolení a tendrové
dokumentace za celkovou cenu bez DPH 1 920 000,- Kč a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo. Rada dále
souhlasí s nabídkou f. Geokonsult na provedení radonového, vsakovacího a geologického průzkumu za
celkovou cenu 59 310,- Kč bez DPH a
pověřuje vedoucího OMIBNH podpisem objednávky na uvedené činnosti.
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán (Územní plán hl. m. Prahy)
Metropolitní plán:
Dne 27.3.2014 bylo na IPRu k metropolitnímu plánu jednání s naší MČ a následně
14.4.2014 byla na MHMP představena dosavadní práce na Metropolitním plánu. Materiál, který byl předán
v tištěné podobě i na CD, bude projednán na zasedání komise výstavby dne 12.4, a je k dispozici na odboru
výstavby.
Pražské stavební předpisy: Dne 22.4.2014 byly na IPRu konzultovány připomínky městské části k návrhu
předpisu. Nejednalo se o vyhodnocení připomínek, ale o pracovní jednání k vysvětlení a případnému
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upřesnění připomínek. Předpokládané termíny: celkové dopracování předpisu v 06/2014, projednání v radě
MHMP v 09/2014, avšak odložená účinnost.
Usnesení: Rada
bere na vědomí informaci
Usnesení č. 697/13/OŽPD – Pěší doprava
Byla prověřena proveditelnost osazení provizorní signalizace na přechodu Košařova. Předpokládaná cena
kolem 400 000 Kč. Firma Eltodo prozatím nemá dokončeno posouzení účelnosti, které je potřebné pro její
zřízení.
Proběhly dokončovací práce na přístupovém chodníku/cyklostezce Předměřická (osazeno zábradlí).
Starosta jednal s ředitelem TSK ve věci přechodu Košařova, Letecké muzeum a příští týden bude jednání
dále pokračovat.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 770/2013/Bezpečnostní ředitel – Kamerový systém problematických lokalit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že v otázce grantového projektu požaduje hodnotící komise Krajského
programu prevence kriminality hl. m. Prahy 2014 předložení bezpečnostní koncepce MČ Praha 19 na
nejbližší roky (střednědobý výhled, tj. 2 – 5 let).
Vzhledem k tomuto novému administrativnímu požadavku, který má být do budoucna obligatorní
podmínkou pro schvalování preventivních projektů, se jeví jako účelné, aby MČ Praha 19 takovým
dokumentem do budoucna disponovala.
Usnesení: Rada
ukládá bezpečnostnímu řediteli zajistit bezpečnostní koncepci MČ Praha 19 na nejbližší roky a
předložit takto vzniklý koncept Bezpečnostní komisi MČ Praha 19 k připomínkování.
Součástí této koncepce bude vývoj nápadů kriminality v jednotlivých částech Kbel za posledních 5 let.
Usnesení č. 872/2013/OŽPD Doprava v klidu
Proběhlo poptávkové řízení na zhotovitele projektové dokumentace parkoviště Novákova zahrada. Byly
doručeny tři nabídky:
Nab.
1

Firma
Ing. T. H.
150 00 Praha 5
IČO 70542881
2
Ing. M. Š.
130 00 Praha 3
IČO 01581210
3
P. C.
170 00 Praha 7
IČO 74864181
usnesení: Rada
bere na vědomí a souhlasí s nabídkou č. 3 a
pověřuje vedoucí OŽPD podpisem objednávky.
bere na vědomí.

celkem
67.760,- Kč
včetně DPH
49.000,- Kč
konečná cena
41.000,- Kč
konečná cena

Usnesení č. 887/13/místostar. - Žádosti o Grant program J5 HMP v oblasti soc. služeb
MČ byla přidělena usnesením ZHMP č. 37/26 ze dne 27. 3. 2014 dotace ve výši 118.500,- Kč na grantové
řízení v programu J5 pro poskytovatele sociálních služeb a nízkoprahových center ve správním obvodu
Prahy 19. Předkládáme proto Radě ke schválení zahájení grantového řízení, kterým hodlá následně MČ
přidělit dotační prostředky. Zpracovaná Pravidla a Žádost v příloze.
usnesení: Rada po projednání
souhlasí se zněním předložených Pravidel a Žádosti a
vyhlašuje v souladu s těmito pravidly a harmonogramem v nich obsaženým grantové řízení a
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ukládá odboru sociálnímu ve spolupráci s místostarostkou toto zajistit.
Usnesení č. 955/14/místostar. – Aktualizace směrnice „Pravidla ke způsobu stanovení odměn a příplatků
ředitelům škol a předškolních zařízení“
Předkládáme upravenou směrnici pro stanovení příplatků ředitelům škol a předškolních zařízení. Úprava
byla provedena v oblasti posílení ohodnocení zejména pedagogické práce a dále na úrovni mimořádných
odměn. Návrh v příloze.
usnesení: Rada
schvaluje po úpravě předložená Pravidla a
ukládá odd. šk. seznámit se směrnicí školská zařízení a dále
ukládá školským PO provést dle této směrnice revizi odměn a příplatků ředitelům ZŠ a MŠ, a na tomto
základě odpovídajícím způsobem upravit platové výměry od výplaty za měsíc duben 2014.
Usnesení č. 964/OŽPD – Rekonstrukce Novákova náměstí (žádost o dotaci)
Žádost byla podána v rámci Operačního programu Praha - konkurenceschopnost - regenerace veřejných
ploch v obytných územích.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č 965/OŽPD – Revitalizace dětského hřiště Rožďalovická (žádost o dotaci)
Žádost byla podána v rámci Operačního programu Praha - konkurenceschopnost - regenerace veřejných
ploch v obytných územích.
Návrh usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 972/14/OMIBNH – oprava ohřevu teplé vody Martinická 645
Nájemníci bytového domu Martinická 645 si dlouhodobě stěžují na nedostatečný ohřev TUV. Vzhledem ke
skutečnosti, že se jedná o bytový dům, kde je pouze jedna 400 l nádrž na ohřev vody na celkem 24 bytů, na
základě zpracovaného projektu na opravu dodávky TUV Ing. K. (viz. příloha) jsme oslovili následující
odborné firmy k provedení doplnění další nádrže, čerpadel, měření a regulace TUV, aby tak byla teplá voda
v potřebném množství a teplotě plně k dispozici pro nájemníky. V příloze předkládáme následující nabídky:
firma
IČO
sídlo
Celková cena vč. DPH
Proheat s.r.o.
63992001 Praha 10
227 678,Pešek group s.r.o.
25664786 Praha 4
243 957,Janpe s.r.o.
27103676 Praha 4
215 009,Na základě provedeného poptávkového řízení doporučujeme uzavřít smlouvu o dílo s firmou JANPE s.r.o. za
celkovou cenu vč. DPH 215 009,- Kč.
usnesení: Rada
souhlasí s nabídkou fy. JANPE s.r.o. za celkovou cenu vč. DPH 215 009,- Kč a
pověřuje vedoucího OMIBNH podpisem objednávky.
Usnesení č. 977/14/OMIBNH – měření radonu v obecních bytech
V roce 1995 na základě pokynu Ministerstva životního prostředí proběhlo v bytech MČ měření radonu.
Tehdejší výsledky tohoto měření, které se řádově pohybovaly v rozmezí 80 – 150 Bq/m3 prostoru sice
neznamenaly žádné nebezpečí, nebo škodlivé prostředí, ale dle stávající normy, platné v době měření, byly
umístěny do některých bytů čističky vzduchu jako opatření pro snížení hladiny radonového záření. Následně
po několika letech, konkrétně v roce 2002 vstoupila v platnost vyhláška č. 307/2002 Sb., kde v § 95 je
stanovena směrná hodnota pro objemovou aktivitu radonu a to za podmínek běžného užívání měřeného
prostoru ve výši 400 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové
místnosti; tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání, a 1
mikroSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti.
Nedávno obdržela MČ informaci o proběhlém měření radonu v některých bytech. Toto měření proběhlo
v zimních měsících, kdy se jednalo o velmi krátkodobé měření v rozsahu jednoho týdne a především v době,
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kdy byt nebyl řádně užíván. V tomto případě hodnoty naměřené významně překračují až o % směrné
hodnoty, dané vyhláškou, ale je nutné velmi zdůraznit, že pro objektivní měření je nutné přistoupit
k měření ročnímu, které dle příslušných předpisů je skutečně nejobjektivnější pro stanovení výše
uváděných hodnot Bq a mikro SV. Každé jiné měření, jedno denní nebo několika denní není pro stanovení
následných opatření objektivní.
Na základě uvedených informací o výsledcích tohoto měření, a přestože se skutečně jednalo o velmi
krátkodobé měření, Městské část okamžitě reagovala na tyto informace a vyvolala jednání na půdě radnice
za přítomnosti odborníků ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, úseku radiační ochrany, a to ředitelky
Odboru usměrňování expozic a vrchního inspektora pro jadernou bezpečnost, kde tito odborníci vedení
radnice, radním, přizvaným zastupitelům a nájemci měřeného bytu podrobně objasnili celou problematiku.
Na základě tohoto jednání se rozhodla Městská část přistoupit k druhému nejpřesnějšímu měření radonové
aktivity ve všech obecních bytech - k půlročnímu měření, kdy jednotlivé měřiče budou umístěny ve všech
bytech MČ a to v každé obytné místnosti. Na toto jednání Rady je přizvána ing. F., odborný zaměstnanec
Státního ústavu pro jadernou bezpečnost, která Radu seznámila se všemi náležitostmi, spojenými
s uvedeným měřením, které bude provedeno v bytech MČ zdarma a to po dobu 6 měsíců. Rada MČ Praha
19 po ukončení tohoto měření bude o výsledku informována a pochopitelně okamžitě budou informováni
občané a to včetně eventuálních přijatých opatření. Všichni zúčastnění souhlasí s tímto postupem, včetně
nájemce krátkodobě měřeného bytu, kterého toto jednání (dle jeho vlastních slov) znatelně uklidnilo.
Byla sjednána spolupráce se Státním ústavem pro jadernou bezpečnost a dohodnuty podmínky a pravidla
pro měření ve všech budovách majetku MČ Praha 19. Bude třeba maximální spolupráce nájemníků
v obecních bytech.
usnesení: Rada
ukládá Ing. Tejrovskému informovat majitele ostatních bytových domů o této možnosti.
bere na vědomí
Usnesení č. 987/2014/OT – Výsledky z kontroly vybírání správních poplatků
V březnu 2014 Finanční úřad pro Prahu 1 provedl u MČ Praha 19 na odboru ekonomickém kontrolu ověření
řádného a včasného vybírání správních poplatků podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., a to za roky 2011,
2012 a2013. Kontrolou předložených žádostí bylo zjištěno, že správní poplatky byly vybírány v souladu se
sazebníkem zákona č. 634/2004 Sb.
Tj. zcela bez závad. Protokol v příloze č. 7 usnesení.
usnesení: Rada
bere na vědomí velmi uspokojující závěr protokolu z kontroly ve věci vybírání správních poplatků podle
sazebníku zákona č. 634/2004 Sb.
Usnesení č. 992/14/místostar. – Příprava voleb do EP 2014
Informujeme Radu, že odbor OOS a OKS již od března pracují na úkonech spojených s přípravou,
technickým zajištěním a formálními náležitostmi, které jsou nutné k řádnému zajištění voleb či úkolů
určených úřadu či starostovi. Byly jmenovány osvědčené zapisovatelky a 28. 4. proběhlo první zasedání
okrskových komisí. Převzali jsme sady hlasovacích lístků, které budou do 20.5 rozneseny občanům. Do 16.
5. pak bude probíhat pro členy komisí školení a OOS uzavře práce na vydávání volebních průkazů, kdy
pracovnice OOS budou muset ve svátek 8. 5. být přítomny jako v pracovní den pro event. zájemce o voličský
průkaz.
usnesení: Rada
bere na vědomí.

83. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 21.5.2014
Na tomto zasedání rada přijala 1 nové usnesení.

Usnesení č. 509/2012/OŽPD – Údržba zeleně a veřejných ploch
usnesení: Rada po projednání
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rozhodla o ukončení spolupráce městské části s firmou Imramovský s.r.o. Rada
pověřuje vedoucí OŽPD a místostarostu Ing. Olmra přípravou a podáním výpovědi a dále zahájením nového
výběrového řízení na nového poskytovatele služeb.
Usnesení č. 986/14/OE – Schvalování účetní závěrky MČ a účetních závěrek příspěvkových organizací
EO předkládá radě MČ účetní závěrku Městské části Praha 19 za rok 2013, zprávu o přezkoumání
hospodaření za rok 2013, inventarizační zprávu za rok 2013 za vlastní MČ a za příspěvkové organizace,
zprávu interního auditu o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 a vyjádření k nedostatkům zjištěným při
přezkoumání hospodaření a provedení nápravných opatření a účetní závěrky zřízených příspěvkových
organizací (vše v příloze).
Vzhledem k tomu, že auditor při přezkoumání hospodaření územního celku nezjistil žádnou skutečnost,
která by ho vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření a zjištěné chyby nemají závažnost nedostatků
uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření a vzhledem k tomu, že ani žádné
jiné podklady (zpráva interního auditu, nebo inventarizační zpráva) nesvědčí o tom, že by schvalovaná
účetní závěrka MČ neposkytovala věrný a poctivý obraz účetnictví navrhuji aby rada MČ schválila dle
paragrafu 18 vyhlášky 220/2013 Sb účetní závěrku Městské části Praha 19 za rok 2013.
Vzhledem k tomu, že předložené podklady (účetní závěrky, zpráva interního auditu o výsledcích finančních
kontrol za rok 2013, inventarizační zpráva za rok 2013) příspěvkových organizací (Mateřské školy Praha –
Kbely a Základní 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 Praha – Kbely a Základní škola Albrechtická za rok 2013.
usnesení: Rada
schvaluje účetní závěrku Městské části Praha 19 za rok 2013
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Albrechtická za rok 2013
a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Praha – Kbely za rok 2013
Usnesení č. 996/OŽPD – Lanové centrum v centrálním parku
Proběhlo poptávkové řízení na zhotovitele (dodání a montáž) lanového centra do centrálního parku.
Byly doručeny tři nabídky:
Nab.
1

Firma
Dětská hřiště
Bonita Group Service s.r.o.
IČO 27738795
2
Hřiště, s.r.o.
IČO 28354303
3
Dětská hřiště
TR Antoš s.r.o.
IČO 48152587
4
HAGS PRAHA s.r.o.
IČO 26723727
5
HRA S – zařízení hřišť, s.r.o.
IČO 47666331
usnesení: Rada
bere na vědomí a
souhlasí s nabídkou č. 3 a pověřuje vedoucí OŽPD podpisem objednávky.

84. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 2.6.2014
Na tomto zasedání rada přijala 30 nových usnesení.

Usnesení č. 33/2010/OŽPD – Midilinka a stav MHD
Aktuální stav řešení MHD.

celkem bez DPH
231.080,- Kč
243.700,- Kč
165.278,- Kč
nevyrábí
nevyrábí
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Z podnětu MČ Praha 19 provedl ROPID sledování vytíženosti autobusů v ranní špičce a následně upravil
polohy spojů kolem 7. hodiny ranní tak, aby byly jednotlivé spoje vytíženy stejnoměrně. Vytíženost spojů
ROPID nadále sleduje.
Dne 5. května proběhlo místní šetření kvůli dopadům uzavírky Prosecké ulice na kbelské linky. Linky se
zpožďují kvůli krátkému intervalu zelené na levém odbočení z Prosecké dolů do Vysočan (u prosecké Billy).
Dopravní podnik přislíbil, že bude apelovat na prodloužení intervalu zelené.
Probíhá zpracování nové varianty ukončení linky 185 u Kbelského hřbitova.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 186/11/OKS – Multifunkční srub v Centrálním parku Kbely
Úspěšná kolaudace proběhla dne 28.5.2014.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Tajemník informuje: Seniorům a ZTP bylo zapůjčeno již 10 chodítek, pro velký zájem dalších 10 ks
zakoupeno. Cena 1 chodítka je 900,- Kč, zapůjčují se bezplatně oproti vratné záloze 200,- Kč. v příloze č. 2
Pravidelně probíhá každé úterý cvičení Klubu balonků.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 509/2012/OŽPD – Údržba zeleně a veřejných ploch
Dne 26.5.2014 byla odeslána výpověď smlouvy o poskytování služeb – údržba zeleně, chodníků a místních
komunikací v MČ Praha 19 ze dne 16.3.2012
usnesení: Rada
bere na vědomí a ukládá místostarostovi odeslat dopis dodavateli s upozorněním, že neplní předmět
smlouvy.
Usnesení č. 578/2012/OT – Komise pro kroniku a historii
Paní kronikářka předložila komisi k připomínkování text zápisu do kroniky za rok 2013. Po zapracování všech
připomínek komise předkládá radě ke schválení text zápisu kroniky za rok 2013, v příloze č. 5. Vzhledem
k vážné nemoci Mgr. K. byly přerušeny práce na zpracování textu o publikaci ke školství, ale sběr a třídění
fotografií pro tuto publikaci stále pokračuje. Paní ředitelka MŠ nám zapůjčila pět fotoalb z Mateřské školy
Letců, od roku 1960, čímž se značně rozšířil počet shromážděných fotografií i z oblasti předškolní výchovy
ve Kbelích.
usnesení: Rada
bere na vědomí a po prostudování
souhlasí s přepsáním textů do Kroniky obce za rok 2013 a
pověřuje starostu podpisem tohoto zápisu.
Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu
žáků
MČ byla usnesením ZHMP č. 6/4 ze dne 29. 5. 2014 přidělena dotace 30.000 tis. Kč na výstavbu nové
budova ZŠ. Tímto byla pro letošek dovršena dlouhodobá snaha p. starosty získat základní objem finančních
prostředků k zahájení realizace výstavby, což bylo velmi nesnadným, ale stěžejním úkolem.
Smlouva s projekční kanceláří Chum interiér design byla podepsána. V současné době byl dokončen
dendrologický průzkum, vsakovací průzkum, a geologický průzkum, na základě kterého bude zahájeno
poptávkové řízení na archeologický průzkum. Ing. Arch. V. Ch. dodal 30. 5. model architektonického
ztvárnění stavby spolu s elektrickým ovládáním.
Konečná podoba nové budovy školy bude prezentována na příštím zasedání zastupitelstva včetně výkladu
pana architekta.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
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Usnesení č. 668/13/OŽPD - Nákup vozidla pro přepravu kontejnerů a kontejnerů za účelem svozu
bioodpadu
Nyní ve fázi projednávání žádostí Řídícím výborem OPŽP (Operační program životní prostředí).
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán (Územní plán hl. m. Prahy)
Metropolitní plán:
Na základě požadavku IPR (přesné a jednotné zakreslení pro území celé Prahy) připravila komise výstavby
zmapování současného stavu naší městské části – aplikační koncepce. Tento podkladový materiál bude
předložen radě po přenesení do originálních map. Termín odevzdání IPRu je 30.6.2014.
Pražské stavební předpisy:
Zpracovatelé předpisu vyhodnocují a zapracovávají připomínky.
usnesení: Rada
bere na vědomí
informaci.
Usnesení č. 697/13/OŽPD – Pěší doprava
Dle sdělení Mgr. S. z Odboru dopravních agend MHMP prozatím TSK HMP odmítá osadit signalizaci na
přechodech pro chodce u zastávek Důstojnické domy a Letecké muzeum. Z jeho podnětu OŽPD připravil
dopis pro Ing. K. z TSK, kde je apelováno na to, aby při posouzení účelnosti signalizace byl zohledněn
zvláštní zřetel.
Městská policie průběžně kontroluje dodržování přednosti chodců na přechodech, zejména u zastávky
Důstojnické domy a Letecké muzeum.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 728/13/OŽPD Golf Vinoř
Projednávání záměru výstavby golfového hřiště je ve fázi zahájeného územního řízení s nařízeným veřejným
ústním jednáním na den 3. června 2014, 13,30 hod. V případě získání pravomocného územního rozhodnutí
bude následovat vodoprávní řízení o povolení staveb vodních děl (vrty pro odběr podzemních vod,
vodovod, kanalizace) a povolení k odběru podzemních vod pro závlahu hřiště. Podle informací odborné
hydrogeologické firmy se v území připravuje hydrogeologický průzkum pro ověření hydrogeologických
poměrů lokality a případného vlivu projektovaného odběru podzemních vod na okolní studny. V dubnu
letošního roku byl Ministerstvem životního prostředí vydán požadovaný souhlas s vynětím ze zemědělského
půdního fondu, a to dočasný na dobu 30 let, včetně ukončení tříleté biologické rekultivace.
usnesení: Rada
ukládá dotčeným odborům záležitost maximálně sledovat, zvláště pak s ohledem na čerpání spodních vod.
bere na vědomí informaci p. Ž.
Usnesení č. 872/2013/OŽPD - Doprava v klidu
Probíhá shromažďování stanovisek pro územní řízení pro parkoviště Semilská.
Probíhá zpracování projektové dokumentace pro parkoviště Novákova Zahrada.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 925/13/OV – Nové trasování propojovací komunikace Letňany – Kbely (Z 2809/00,
celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl. m. Prahy)
Dne 6.5.2014 se na IPR konalo společné jednání za účasti MČ Praha 19, MČ Praha 18 a IPR. Závěr: při
zpracování návrhu změny bude v co nejvyšší míře ochráněn stávající park, trasa propojovací komunikace
bude využívat stávající komunikaci Toužimskou a výhledové radiální propojení s Pražským okruhem bude
řešeno tak, aby vliv na parkové plochy byl co nejmenší (pravděpodobná trasa bude v souběhu se stávající
železniční tratí jako dopravní koridor). Viz záznam z jednání zpracovaný IPR
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usnesení: Rada
bere na vědomí informaci
děkuje vedení radnice za úspěšné jednání.
Usnesení č. 957/14/místostar. – Přezkum hospodaření MČ Praha 19 za rok 2014
IA informuje radu, že dne 24.3.2014 odeslala na Magistrát, odbor kontrolních činností, rozhodnutí rady
provést přezkoumání hospodaření MČ Praha 19 za rok 2014 formou externí auditorské firmy.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 958/14/OT/OŽPD Psí louka v lokalitě Centrálního parku
Proběhlo poptávkové řízení na zhotovitele (dodání a montáž) oplocení psí louky pro malé psy v centrálním
parku.
Nabídka
1
2
3

Firma
Siding Stav, s.r.o.
IČO 28393007
V. D.
Zámečnická výroba
IČO 74662350
Vin Metal, s.r.o.
IČO 28178271

Cena celkem
74.000,- Kč
68.500,- Kč
79.351,- Kč

usnesení: Rada
bere na vědomí a souhlasí s nejlevnější nabídkou č. 2 V. D. a
pověřuje vedoucí OŽPD podpisem objednávky.
Usnesení č. 960/14/OMIBNH – Operační program životního prostředí – zateplení administrativní budovy
Smlouva o spolupráci byla podepsána. Po doplnění požadovaných dokladů bylo žádosti přiděleno
akceptační číslo, a žádost postoupila do dalšího projednávání SFŽP.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 964/OŽPD – Rekonstrukce Novákova náměstí (žádost o dotaci)
Dle sdělení odboru evropských fondů MHMP budou v následujících dvou týdnech odesílány žádosti o
formální doplnění všech přijatých žádostí o podporu.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 977/14/OMIBNH – Měření radonu v obecních bytech
Po dohodě se Státním úřadem radiační ochrany, který je garantem půlročního měření radonu, obdrželi
všichni nájemci obecních bytů informační leták k zahájení tohoto měření, a následně bylo zahájeno
předávání měřiče radonu, podrobného návodu na jejich umístění v jednotlivých místnostech a dotazníky,
které po vyplnění a podepsání odevzdají na OMIBNH.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 992/14/místostar. – Příprava voleb do Evropského parlamentu 2014
Volby řádně proběhly, komise předaly v termínu podepsané protokoly statistickému úřadu.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1005/OŽPD – Cvičící stroje v centrálním parku
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Proběhlo poptávkové řízení na zhotovitele (dodání a montáž) kovových cvičících strojů do centrálního
parku.
Nabídka
1
2
3
4
5
6

Firma
Colmex, s.r.o..
IČO 29037221
Jipast, a.s.
IČO 25944711
Josla Fitpark s.r.o..
IČO 28706480
Maro CZ, s.r.o.
IČO 24284017
Vin Metal, s.r.o.
Kilfit
IČO 28178271
Vitalpark.cz
IČO 26359383

Celkem bez DPH
167.579,- Kč
145.783,- Kč
195.500,- Kč
150.421,- Kč
143.800,- Kč
156.700,- Kč

usnesení: Rada
bere na vědomí a souhlasí s nejlevnější nabídkou č. 5 Vin Metal, s.r.o. a pověřuje vedoucí OŽPD podpisem
objednávky.
Usnesení č. 1007/14/OMIBNH – Žádost o souhlas s uložením optického kabelu
Společnost ProTelPro v zastoupení investora SITEL žádá pro administrativní projednání stavby se stavebním
úřadem o souhlas s uložením trubek optického kabelu do pozemku parc. č. 2111/1 v k.ú. Kbely (za
komunikací Panelová v Satalicích).
Komise výstavby s tímto záměrem souhlasí, upozorňuje však na hojné využívání této cesty pěšími i cyklisty.
usnesení: Rada
souhlasí s uložením optických kabelů do pozemku parc.č. 2111/1 k.ú. Kbely
ukládá OMIBNH
- sdělit tento souhlas žadateli
- před realizací projednat uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a předložit
záměr radě
- uložit investorovi podmínky záboru a zpětné uvedení cesty do řádného stavu.
Usnesení č. 1016/14/OMIBNH – Odstoupení od kupní smlouvy
Vzhledem ke skutečnosti, že kupují firma LC Import s.r.o. přes výzvu k zaplacení kupní ceny pozemku p.č.
780/12 ( Novákova zahrada ) toto neučinila, po konzultaci s zastupující AK je nutné odstoupit od již
uzavřené kupní smlouvy a požadovat náhradu škody. V příloze předkládáme návrh na uvedené.
usnesení: Rada
odstupuje od uzavřené kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 780/12, k.ú. Kbely,
pověřuje starostu podpisem tohoto odstoupení a
ukládá vedoucímu OMIBNH odstoupení s vyčíslením škody zaslat firmě LC Import s.r.o.
Usnesení č. 1017/14/OMIBNH – Prodej pozemku p.č. 780/12 ( Novákova zahrada )
Vzhledem k tomu, že již dvakrát byla vyhlášena soutěž na prodej pozemku p.č. 780/12 (Novákova zahrada)
bez patřičného úspěchu, navrhujeme prodat tento pozemek v dobrovolné elektronické dražbě. Na základě
již proběhlého poptávkového řízení doporučujeme uzavřít smlouvu o provedení dobrovolné elektronické
dražby s firmou BFT Management a.s., Praha 10 a to za cenu 3 % z ceny dosažené vydražením. Návrh
smlouvy v příloze.
usnesení: Rada
souhlasí s prodejem uvedeného pozemku formou dobrovolné elektronické dražby a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o provedení dražby po právním prověření.
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Usnesení č. 1019/14/OMIBNH – Rekonstrukce elektro - zdravotní středisko
Vzhledem ke skutečnosti, že stávající rozvody elektřiny v budově zdravotního střediska jsou původní, a
všechny ordinace lékařů mají dosud poměrová měřidla, navrhujeme provést poptávkové řízení k provedení
rekonstrukce rozvodů elektřiny v tomto objektu a souběžně s tím připravit pro jednotlivé ordinace instalaci
fakturačních měřidel elektrické energie. Čerpání finančních prostředků je plánováno v plánu oprav VHČ.
usnesení: Rada
souhlasí s provedením uvedené rekonstrukce a
ukládá vedoucímu OMIBNH provést poptávkové řízení na dodavatele.
Usnesení č. 1021/14/OMIBNH – Výměna poměrových měřidel tepla
Vzhledem ke skutečnosti, že v letošním roce končí životnost poměrových měřidel tepla, umístěných na
radiátorech v bytech MČ, předkládáme 2 možnosti výměny uvedených měřidel za měřidla dálkově
odečitatelná. První možností je provedení výměny všech 1 880 ks měřičů, a po dobu 10 let ročně hradit
129 720,- Kč bez DPH (celkově by tedy byla uhrazena částka 1 297 200,- Kč bez DPH), nebo jednorázová
úhrada za výměnu, kdy by tato jednorázová platby byla ve výši 607 240,- Kč bez DPH. S ohledem na
uvedené doporučujeme jednorázovou investici ve výši 607 240,- Kč bez DPH.
Firma ISTA byla vybrána ve výběrovém řízení jako smluvní společnost pro přípravu fakturace ceny tepla. Je
výhradním dodavatelem zařízení pro náš systém a ostatní dodavatelé jsou obchodními partnery této
společnosti.
usnesení: Rada
souhlasí s jednorázovou úhradou za výměnu poměrových měřidel tepla v obecních bytech a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo s firmou ISTA ČR a.s. za celkovou cenu bez
DPH 607 240,- Kč.
Usnesení č. 1024/14/místostar., OE – Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření
Prostřednictvím vedoucího OE předkládáme zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2013 a zároveň
vyjádření ke zjištěným nedostatkům a provedená nápravná opatření. Uvedené nedostatky jsou zejména
účetního charakteru a nemají vliv na výsledek hospodaření, u prodeje pozemku, který nebyl zaúčtován do
daného období, došlo k opravě daňového přiznání a dodanění.
Auditor konstatoval, že nezjistil žádnou skutečnost, která by vedla k tomu, že hospodaření není v souladu
s hledisky přezkoumání.
Zpráva a opatření v příloze.
usnesení: Rada
souhlasí se zprávou a
ukládá OE předložit zprávu jako součást závěrečného účtu k projednání na ZZMČ.

85. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 16.6.2014
Na tomto zasedání rada přijala 17 nových usnesení.

Usnesení č. 15/10/místostar. – Komise likvidační a škodní
Komise průběžně nabízí vyřazený majetek zdarma všem společenským organizacím na území Kbel. Poté
bude nabídnut k prodeji v souladu s postupem určeným ve směrnici.
usnesení: Rada

13
bere na vědomí.
Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu
žáků
Za OKS : MČ navštívil první náměstek primátora Jiří Vávra, kterému byl představen model nové budovy
školy a vysloveno poděkování k přidělení dotace v tomto roce. Pan náměstek kvitoval důraz MČ na
hospodárnosti stavby a přípravu. Byla přislíbena urychlená reakce ve věci odkupu sousedního pozemku
LOM, které nyní magistrát řeší.
Dne 4.6.2014 byla zakázka zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek, podrobné podmínky pro podávání
žádostí o účast byly téhož dne zveřejněny na profilu zadavatele. V souvislosti s průběhem této zakázky je
nutné jmenovat výběrovou komisi, která v prvním kole posoudí kvalifikační ukazatele pro posuzování
doručených žádostí a následně v daném termínu bude posuzovat doručené nabídky žadatelů. Navrhované
složení komise:
člen komise
náhradník
Ing. V. O.
JUDr. J. N.
I. Š.
Ing. P. N.
Ing. L. T.
Bc. B. P.
Ing. P. A.
Mgr. M. H.
Ing. P. G.
Ing. Z. N.
usnesení: Rada
bere na vědomí průběh této veřejné zakázky,
jmenuje výběrovou komisi dle návrhu a
pověřuje starostu podpisem jmenovacího pověření.
Usnesení č. 668/13/OŽPD - Nákup vozidla pro přepravu kontejnerů a kontejnerů za účelem svozu
bioodpadu
Státní fond životního prostředí schválil projekt k financování. Připravují se smlouvy pro komplexní
administraci zadávacího řízení a na dotační management projektu.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán (Územní plán hl.m. Prahy)
Metropolitní plán:
Komise výstavby předkládá vypracované zmapování současného stavu a výhledu rozvoje naší městské části
– aplikační koncepce. Termín odevzdání IPRu je 30.6.2014.
Pražské stavební předpisy:
Zpracovatelé předpisu vyhodnocují a zapracovávají připomínky.
Usnesení: Rada
bere na vědomí
zpracovanou mapu – aplikační koncepce a ukládá její předání na IPR
Usnesení č. 697/13/OŽPD – Pěší doprava
Městská policie průběžně kontroluje dodržování přednosti chodců na přechodech, zejména
u zastávky Důstojnické domy a Letecké muzeum.
Byl odeslán dopis Ing. K.z TSK, aby byl zohledněn zvláštní zřetel při posouzení účelnosti signalizace na
přechodu u zastávky Důstojnické domy.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
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Usnesení č. 728/13/OŽPD Golf Vinoř
Veřejné ústní jednání projednávání záměru výstavby golfového hřiště ve fázi zahájeného územního řízení
proběhlo dne 3. června 2014. Za OŽPD byly sděleny požadavky k odběru omezeného množství podzemní
vody.
usnesení: Rada
bere na vědomí, dále Rada
rozhodla, že na svém příštím zasedání stanoví podmínky MČ k výstavbě uvedeného golfového hřiště.
Usnesení č. 871/OŽPD – Dotace na drobnou techniku
Státní fond životního prostředí schválil projekt k financování.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1017/14/OMIBNH – Prodej pozemku p.č. 780/12 ( Novákova zahrada )
V příloze předkládáme dražební vyhlášku a smlouvu o provedení dražby, kdy dobrovolná elektronická
dražba proběhne dne 30.7.2014 ve 13:00 – 13:30.
Na daný pozemek byl zpracován znalecký posudek, který potvrdil minimální prodejní cenu pozemku.
Dražitel BFT Management, a.s. předkládá právně prověřenou smlouvu o provedení dražby dobrovolné.
usnesení: Rada
pověřuje starostu podpisem smlouvy o provedení dražby dobrovolné a dražební vyhlášky.
Usnesení č.1029/14/OMIBNH – oprava hlavních výměníkových stanic
V průběhu topné sezony v roce 2013 a 2014 došlo několikrát k havárii u hlavní výměníkové stanice
(konkrétně VS Jilemnická a VS Martinická), kdy v důsledku koroze a stáří došlo k prasknutí otevřené
expanzní nádrže, umístěné na půdě domu, nebo k prasknutí přívodního potrubí a tím k vytopení bytů.
S ohledem na skutečnost, že stav potrubí i nádrží je při dalším prasknutí neopravitelný, zadali jsme
zpracování projektu na náhradu uvedených otevřených expanzních nádrží za tlakové expanzní nádrže
automaticky doplňované (viz příloha). Takovou výměnou bude docíleno možnosti zvýšení tlaku a účinnosti
hlavní VS, a vzhledem k tomu, že expanzní automaty budou umístěny v suterénu domu, bude tak zajištěna i
ochrana bytů v případě havárie nebo přetečení nádrže. S ohledem na současný stav všech 4 nádrží
navrhujeme provést poptávkové řízení na uvedenou výměnu u výměníkové stanice Jilemnická a Martinická,
a zbývající 2 stanice řešit v příštím roce.
usnesení: Rada
souhlasí s navrhovaným postupem a
ukládá vedoucímu OMIBNH vypsat poptávkové řízení na náhradu expanzních nádrží u VS Jilemnická a VS
Martinická za tlakové expanzní automaty. Rada dále
ukládá OE ve spolupráci s OMIBNH dle předběžného rozpočtu projednat rozpočtové opatření v této věci.
Usnesení č. 1038/14/OT – Smlouva na telekomunikační služby
Městské části Praha 19 poskytuje telekomunikační služby v oblasti pevných linek Telefonica O2 a GTS Czech
s.r.o. Na základě jednání s firmou T-Mobile, která poskytuje MČ telekomunikační řešení v oblasti mobilních
telefonů, získala MČ nabídku (viz příloha), která bude znamenat úsporu cca 2-3 tisíce Kč měsíčně (viz
kalkulace v příloze) díky optimalizaci nákladů na paušální platby a úspoře nákladů za volání (zejména díky
tomu, že za volání v rámci podnikové sítě – tzn. mezi pevnými i mobilními linkami MČ – bude účtováno 0,Kč).
usnesení: Rada
souhlasí s uzavřením smlouvy na provozování pevných linek se společností T-Mobile a pověřuje podpisem
tajemníka úřadu městské části.
Usnesení č. 1039/14/místostar. – Vymalování hasičské zbrojnice SDH Kbely
Na základě požadavku SDH a v souladu s hygienickými potřebami předkládáme nabídky na vymalování
prostor hasičské zbrojnice. Navrhuji zadat nejlevnější nabídce. Nabídky v příloze.
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J. N., Hovorčovice ............................................ 79.880,- Kč
M. M., Praha 9 – Kbely ..................................... 67.700,- Kč
J. L., Praha 9 – Kbely ......................................... 89.140,- Kč
usnesení: Rada
Schvaluje zadání zakázky vymalování hasičské zbrojnice firmě M. M. za uvedenou cenu a
Pověřuje OMIBNH dohledem nad dílem.

