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Zpráva o činnosti rady MČ pro 17. zasedání ZMČ
předkládá starosta MČ Praha 19
Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 16.
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 3 řádných zasedáních a 2
mimořádných zasedáních a přijala 45 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.

86. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 8.7.2014
Na tomto zasedání rada přijala 13 nová usnesení.

Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky
Projekt navazujícího úseku cyklotrasy Kbely-Hloubětín na Praze 14 byl zpracován a odsouhlasen Policií ČR.
Čeká se na vydání stanovení dopravního značení silničním správním úřadem Prahy 14.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1077/2010/OŽPD – Omezení průjezdu nákladních vozidel
Zpracovává se komplexní zpráva o omezení průjezdu nákladních vozidel přes Kbely.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
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
bere na vědomí.
Usnesení č. 186/11/OKS-Multifunkční srub v Centrálním parku Kbely
Za OMIBNH – v příloze předkládáme právně prověřený návrh na zahájení výběrového řízení na
provozovatele občerstvení v Multifunkčním srubu.
usnesení: Rada
schvaluje předložené výběrové řízení na provozovatele občerstvení v Multifunkčním srubu Kbely a
pověřuje starostu jeho podpisem.
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Tajemník informuje: Seniorům a ZTP se průběžně zapůjčují další chodítka, v současné době je jich zapůjčeno
již 22.
Klubu seniorů i ZTP má nyní prázdniny.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
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Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit
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.coolkbely.cz.
Nyní probíhá prázdninový provoz NCA, který je obohacen o různé turnajové a klubové aktivity.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 646/13/místostar./OMIBNH – Výstavba nové části základní školy s cílem umístění
dvojnásobného počtu žáků
Za OMIBNH: V souladu se zákonem o veřejných zakázkách proběhla 4 jednání výběrové komise. V řádném
termínu bylo doručeno celkem 20 žádostí o účast k uvedené zakázce – viz příloha. Výběrová komise na
svých jednáních posoudila splnění kvalifikačních předpokladů jednotlivých firem, kdy firmy poř. č. 12, 18,19,
4 a 10 byly vyzvány k doplnění dokladů , což v daném termínu 4.7.2014 do 12.00 hodin doplnily. Komise u
firem s poř. č. 13, 16,a 17 navrhuje zadavateli jejich vyloučení z účasti pro nesplnění kvalifikace. Protokoly č.
1 – 4 z jednání komise v příloze.
usnesení : Rada na základě doporučení výběrové komise
vylučuje z účasti v zadávacím řízení f. Trepant s.r.o., f. Ridera Stavební a.s. a f. Marhold a.s. a
pověřuje starostu podpisem oznámení o vyloučení.
Za OKS : Odkup pozemků LOM schválen v Radě HMP a v září projedná ZHMP.
Na základě průzkumu sítí a okolí včetně dendrologického šetření musí dojít k posunu nové budovy ZŠ na
sever. Architekt provedl nové vytyčení. Otázka napojení na kanalizaci, resp. povolení k připojení
projednávána na PVS s tím, že nedojde ke skokovému navýšení potřeby splaškové vody.
Proběhlo otevírání obálek – mater. OIMBNH.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 697/13/OŽPD – Pěší doprava
Mgr. Svoboda z Odboru dopravních agend MHMP urgoval zpracování posouzení účelnosti signalizace pro
přechody u zastávek Důstojnické domy a Letecké muzeum. Bude opět urgovat.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 728/13/OŽPD Golf Vinoř
Na záměr výstavby golfového hřiště bylo dne 19.6.2014 vydáno územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí bylo
zasláno účastníkům řízení a rovněž vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Praha 19 a ÚMČ Praha Vinoř. Nyní běží
lhůta pro možnost podání odvolání. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí bude následovat
vodoprávní řízení o povolení staveb vodních děl a povolení k odběru podzemních vod pro závlahu hřiště.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 770/2013/Bezp.řed. – Kamerový systém problematických lokalit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že ve spolupráci s MP hl. m. Prahy a MOP Čakovice aktuálně probíhá
příprava základního materiálu bezpečnostní koncepce MČ Praha 19 na nejbližší roky, která po dokončení
bude předložena Bezpečnostní komisi MČ Praha 19 k připomínkování, přičemž součástí této koncepce bude
vývoj nápadu kriminality v jednotlivých částech Kbel za posledních 5 let.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
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Usnesení č. 872/2013/OŽPD Doprava v klidu
Bylo zahájeno územní řízení pro parkoviště Semilská. Probíhá shromažďování stanovisek pro parkoviště
Novákova Zahrada.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 874/13/OV – Stará Aerovka, změna ÚP Hl.m. Prahy
Změnu projednal Výbor pro územní rozvoj dne 26.6.2014 a nedoporučil ji k dalším zpracování. Tato
skutečnost je v souladu se záměry městské části.
usnesení: Rada
bere na vědomí informaci
Usnesení č. 960/14/OMIBNH – Operační program životního prostředí – zateplení administrativní budovy
Žádost postoupila do dalšího projednávání SFŽP.
usnesen : Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 977/14/OMIBNH – Měření radonu v obecních bytech
Předávání měřičů radonu proběhlo, zbylé měřiče s dotazníky budou vráceny Státnímu úřadu radiační
ochrany. Byly osloveny 3 firmy k podání nabídky na měření azbestu, po doručení nabídek budou tyto
předloženy Radě k projednání.
Tato aktivita radnice byla popsána v informačním listu Kbelák a v případě dotazů či zájmů soukromých
majitelů domů či rodinných domků rada ukládá vedoucímu OMIBNH zprostředkovat kontakt se Státním
úřadem radiační ochrany.
usnesení : Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1005/OŽPD – Cvičící stroje v centrálním parku
Cvičící stroje byly převzaty a v návaznosti zpřístupněny veřejnosti.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1017/14/OMIBNH – Prodej pozemku p.č. 780/12 ( Novákova zahrada )
Byla podepsána dražební vyhláška a smlouva o provedení dobrovolné elektronické dražbě, kdy tato bude
probíhat dne 30.7.2014 v čase 13.00 – 13.30 hodin.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č.1029/14/OMIBNH – Oprava hlavních výměníkových stanic
Na základě provedeného poptávkového řízení, kdy v souladu s vnitřní směrnicí pro provádění zakázek
malého rozsahu bylo osloveno 5 firem k podání nabídky, které v příloze předkládáme.
firma
INSTAMA s.r.o.
JANPE s.r.o.
Pešek group
s.r.o.
Profi
Therm s.r.o.
Proheat s.r.o.

IČO
26433067
27103676
25664786

VS Jilemnická
bez DPH
556 455,16
495 961,50
523 424,05

VS Martinická
bez DPH
520 467,25
468 668,87
490 734,49

Celkem bez
DPH
1 076 922,41
964 630,37
1 014 158,54

Celkem vč.
DPH
1 238 461,1 109 325,1 166 282,-

28422406

577 394,32

542 001,35

1 119 395,67

1 287 305,-

63992001

508 970,78

478 403,78

987 374,56

1 135 481,-
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Doporučujeme uzavřít smlouvu s firmou firmu JANPE s.r.o.
usnesení: Rada
přijímá nabídku firmy JANPE s.r.o., Praha 4 za celkovou cenu vč. DPH 1 109 325,- Kč a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo.
Usnesení č. 1046 /14/OMIBNH – Havárie výměníkové stanice Toužimská
U výměníkové stanice Toužimská došlo dne 30.6.2014 ve večerních hodinách k havárii expanzní nádrže,
umístěné na půdě domu Toužimská 662. Po okamžitém zastavení stanice bylo zjištěna příčina – prorezlá
expanzní nádrž, stanice byla spuštěna na úsporný provoz Následující den odborná firma konstatovala
neopravitelný stav nádrže. Vzhledem k tomu, že tuto výměnu je nutné řešit okamžitě, aby zásobování
teplou vodou bylo plnohodnotné, navrhuji oslovit vítěznou firmu z již provedeného poptávkového řízení firmu JANPE s.r.o. k podání nabídky na výměnu této otevřené expanzní nádrže za tlakový expanzomat.
Oprava bude zafinancována z prostředků VHČ, plánovaných na rekonstrukci elektro v zdravotním středisku.
Cena této zakázky bude obdobná jako u VS Martinická a VS Jilemnická.
usnesení: Rada
souhlasí s uvedeným postupem a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo s firmou JANPE s.r.o. na výměnu expanzní
nádrže Toužimská 662 za expanzomat za nabídnutou cenu.

87. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 30.7.2014
Na tomto zasedání rada přijala 2 nové usnesení.

Usnesení č. 186/11/OKS-Multifunkční srub v Centrálním parku Kbely
Za OMIBNH – na základě schváleného výběrového řízení na provozovatele občerstvení v Multifunkčním
srubu proběhlo otevírání obálek s následujícím výsledkem: ( protokoly v příloze)
provozovatel
K. V.
J. H.
E. H.

sídlo

Praha 9
Praha 9 - Kbely
Praha 9 - Kbely

měsíční nájemné
8 101,6 481,13 000,-

Komise pro otevírání obálek doporučuje Radě přijmout nabídku pí. E. H. za měsíční nájemné ve výši 13 000,Kč.
usnesení : Rada
bere na vědomí výsledek výběrového řízení a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o pronájmu za měsíční nájemné ve výši 13 000,- Kč
s pí. E. H.
Usnesení č. 646/13/místostar./OMIBNH – výstavba nové části základní školy s cílem umístění
dvojnásobného počtu žáků
OMIBNH: V příloze předkládáme konečné umístění nové školy, respektující veškeré připomínky.
V souladu s vnitřní směrnicí pro provádění zakázek malého rozsahu, resp. nad rámec této směrnice jsme
oslovili 6 firem k zaslání nabídky na provedení demontáže hřiště a skrývku ornice do hloubky cca 100 cm
pro budoucí stavbu, vše za účelem provedení záchranného archeologického výzkumu a dohlídky. V příloze
předkládáme nabídky jednotlivých firem. Kontrolní rozpočet v příloze.
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firma
IČO
Cena bez DPH
DPH
Šamonil s.r.o., Praha 6
27442438
2 625 000,Pražská
dopravní
a
26095556
2 818 000,stavební s.r.o., Praha 4
EMITA INVESTMENT CZ
61859133
2 659 000,a.s., Praha 2
Hobak a.s., Praha 5
28068289
2 688 000,DECKER GROUP s.r.o.,
28941951
2 882 000,Praha 6
PP53 a.s., Praha 10
29011299
2 825 019,66

551 250,591 780,-

Cena vč. DPH
3 176 250,3 409 780,-

558 390,-

3 217 390,-

564 480,605 220,-

3 252 480,3 487 220,-

593 254,13

3 418 274,-

Doporučujeme uzavřít smlouvu o dílo s firmou Šamonil s.r.o. za celkovou cenu vč. DPH 3 176 250,- Kč. Na
tuto akci doporučujeme uzavřít smlouvu o provedení stavebně – technického dozoru s ing. P. P. za cenu
20 000,- Kč.
Dále v příloze předkládáme dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu, který provede f.
LABRYS o.p.s. Praha 13 za celkovou cenu bez DPH 19 320,- Kč.
usnesení : Rada
přijímá nabídku f. Šamonil s.r.o. na provedení zemních prací za celkovou cenu vč. DPH 3 176 250,- Kč,
souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení TDI s ing. P. za celkovou cenu 20 000,- Kč,
souhlasí s dohodou o provedení ZAV f. Labrys o.p.s. Praha 13 za cenu bez DPH 19 320,- Kč a
pověřuje starostu podpisem výše uvedených právně prověřených dokumentů.
OKS : MŠMT vypsalo dotační programovou Výzvu s názvem „Rozvoj výukových kapacit mateřských a
základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky“, ve které mohou obce žádat o dotace na zvýšení
kapacit ve školství. O dotaci mohou žádat i městské části a proto jsme zahájili práce na zpracování dvou
žádostí, a to výstavbu nové budovy ZŠ a dále na interiérové a gastro vybavení. Na jednu akci je možné
obdržet až 30 mil. Kč.
Rada hl. m. Prahy se postavila k Výzvě velmi vstřícně a přislíbila až 100% plnění k získané dotaci z MŠMT.
Podmínkou podání žádosti je vyslovení souhlasu RHMP s podáním žádosti, proto jsme podali 2 žádosti o
souhlas a dodali tzv. prohlášení – v příloze. Rada hl. m. Prahy projedná žádosti v termínech 29.7. a 19. 8.
2014. Jelikož hodláme podat žádosti na MŠMT již začátkem srpna, odeslali jsme žádosti o souhlas
k projednání na první termín jednání Rady hl. m. Prahy úterý 29. 7. 2014.
usnesení : Rada
velmi děkuje panu zastupiteli Ing. Šimkovi za informaci o možnosti požádání dotace od MŠMT, dále Rada
souhlasí s uvedeným postupem,
ukládá místostarostce zpracovat žádosti na MŠMT a
pověřuje starostu jejich podpisem.
Usnesení č. 787/2013/OKS, OT – WC v Centrálním parku
Za OMIBNH – na základě zadávací dokumentace bylo provedeno poptávkové řízení na stavbu WC, kdy byly
elektronicky osloveny následující firmy :
firma
Vašek –
dřevostavby
IČO 68009437
Quickhaus s.r.o.
IČO 28083881
2V s.r.o.
dřevostavby
IČO 28000676

sídlo
Fryšták, Osvobození
257

Cena bez DPH DPH
Nabídku
nezaslal

Roháčova 188,Praha
3
Vinohradská 2165,
Praha 2

Nabídku
nezaslali
Nabídku
nezaslali

-

Cena vč. DPH

-

-

-

-

-
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Arrbo s.r.o.
IČO 45018031

Milevsko, Týnsdká
1522

Ekostav s.r.o.
IČO 45795479
S. Rusyn
IČO 47107502
Weiron
Dynamics. s.r.o.
IČO 28111401
T. M. T. srub
s.r.o.
IČO27627764

Brigádníků 3353,
Praha 10
Nučice , Okružní 436

Zaslali
nabídku
pouze na
krovy
1 368 050,-

-

--

287 291,-

1 655 341,-

1 345 656,

282 588,-

1 628 244,-

Frýdek -Místek,
Zám.náměstí 41

Nabídku
nezaslali

-

Doležalova 1049
Praha 9

Nabídku
odmítli

-

-

V příloze předkládáme e- mailovou korespondenci a předložené nabídky.
usnesení : Rada na základě předložených nabídek
souhlasí s nabídkou f. S. Rusyn za celkovou cenu vč. DPH 1 628 244,- Kč a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo.
Usnesení č. 977/14/OMIBNH – měření radonu v obecních bytech
Z důvodu kontroly a měření azbestu v obecních bytech jsme oslovili 2 akreditované firmy k podání nabídky
na zjištění a měření azbestu v obecních bytech.
firma
sídlo
Cena vč. DPH
poznámka
Zdravotní ústav v Ústí Regionální
pracoviště 45 829,3 x vzorek a měření ve 3
nad Labem, centrum Hradec Králové
bytech – vlákna azbestu
hygienických laboratoří
Foster |Bohemia s.r.o.
Praha 5
rozmezí
36 992,- Odběr vzorků v 1 bytě +
76 317,protokol o měření
S ohledem na skutečnost, že azbestové trubky jsou ve všech obecních bytech uložené v prostoru stoupaček
a jejich umístění je totožné, a dále s odvoláním na podané nabídky doporučuji objednat měření azbestu u
Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, kdy bude provedeno měření v 3 typových bytech, a to za celkovou
cenu vč. DPH 45 829,- Kč.
usnesení : Rada
souhlasí s návrhem objednat měření azbestu u Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem za celkovou cenu vč.
DPH 45 829,- Kč,
pověřuje vedoucího OMIBNH podpisem objednávky a
ukládá ved. OMIB NH Radu seznámit s výsledkem měření.
Usnesení č. 1017/14/OMIBNH – Prodej pozemku p.č. 780/12 ( Novákova zahrada )
Dne 30.7.2014 v 13.00 hodin proběhla elektronická dražba. Do stanoveného termínu se nikdo nepřihlásil,
pozemek vydražen nebyl.
usnesení: Rada po projednání
vyhlašuje soutěž o prodej tohoto pozemku,
ukládá ved. OMIBNH zajistit masivní reklamu této soutěže včetně zveřejnění v tisku a
pověřuje starostu podpisem této výzvy po právním prověření.

7

88. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 27.8.2014
Na tomto zasedání rada přijala 19 nových usnesení.

Usnesení č. 509/2012/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch
Dne 31.8.2014 končí na základě výpovědi smlouvy o poskytování služeb – údržba zeleně, chodníků a
místních komunikací v MČ Praha 19 firma Sdružení údržba Kbely, zastoupená M. Imramovskou. V příloze
předkládáme návrh smlouvy na údržbu na časově omezenou dobu třech měsíců, tedy dobu nezbytnou pro
údržbu do konce vegetační doby za měsíční částku 169.900,- bez DPH. Zároveň probíhá příprava na
vyhlášení nového výběrového řízení na údržbu zeleně a zimní údržbu.
usnesení: Rada
souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu podpisem.
Usnesení č. 668/13/OŽPD - Nákup vozu na svoz bioodpadu
Proběhl termín pro podání nabídek a následně ve středu 20.8.2014 otevírání obálek a hodnocení nabídek.
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v příloze. Následně bude zveřejněno rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Dále bude postupováno dle posloupnosti
zákona.
usnesení: Rada
souhlasí se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek a ukládá dále postupovat dle posloupnosti zákona
Usnesení č. 697/13/OŽPD – Pěší doprava
Mgr. Svoboda z Odboru dopravních agend MHMP informoval, že TSK při posouzení účelnosti signalizace na
přechodu Košařova vzala zvláštní zřetel na argumenty MČ Praha 19 a souhlasila s jejím umístěním.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 877/2013/OKS-IA – Žadatelé o VFP na rok 2014
Probíhá realizace projektů schválených na rok 2014. IA provedla kontrolu na místě u Moto klubu Kbelský
Divočáci, kdy předmětem kontroly bylo ověření, zda byly provedeny práce na opravě klubovny v rozsahu
uvedeném ve vyúčtování a zda klub vede odděleně účetnictví týkající se dotací od svého klubového. Zpráva
z kontroly na místě je uvedena v příloze č. 1. Kontrolou bylo ověřeno, že dotace je vedena v účetnictví klubu
samostatně (příloha č. 2). Kontrolou na místě byl dále ověřen rozsah provedených prací (elektroinstalace),
který byl obrazově zdokumentován (foto v příloze č. 3). Závěr: účelu dotace bylo dosaženo a dotace byla
vyčerpána v souladu se smlouvou.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 960/14/OMIBNH – Operační program životního prostředí – zateplení administrativní budovy
Dne 16. 7. 2014 byl vydán Registrační list akce. Následujícím krokem bude dodání podkladů pro Fond
Životního prostředí tak, aby bylo možné vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace a následně podepsat
Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Fondem a Žadatelem. Podmínkou vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
bude předložení zadávací dokumentace k výběrovému řízení na realizaci předmětu podpory ve fondem
požadovaném rozsahu a příp. dalších požadovaných dokladů v rozsahu podle přílohy č. 1A aktuální
Směrnice MŽP, kdy veškeré tyto podklady včetně výběru zhotovitele zpracuje firma In solidum s.r.o.
s předpokládaným termínem realizace zateplení říjen – listopad 2014.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č 965/OŽPD/14 – Revitalizace dětského hřiště Rožďalovická
Předkládáme cenové nabídky na novou sestavu herních prvků na dětském hřišti Rožďalovická.
Cílem zadání byly dřevěné herní prvky, které svým rozsahem a velikostí budou podobné stávajícímu hřišti
Rožďalovická, v ceně cca 250.000,- Kč včetně DPH, bez dopravy a montáže.
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Z oslovených firem, které projevily o výběrové řízení zájem, pouze firma Bonita nabízí hřiště v obdobném
rozsahu jako je současné hřiště Rožďalovická.
Ostatní firmy představily podstatně menší prvky s výškou pádu do 1m, tím se vyhnuly nutnosti vybudovat
dopadovou plochu. Nabízené sestavy jsou určeny pro kategorii menších dětí a svou velikostí neodpovídají
současnému hřišti.
Firma Bonita nabízí herní prvky, které jsou určené pro širokou věkovou kategorii dětí a celková cena je
včetně vybudování dopadové plochy, kterou ostatní firmy nenabízí. Nabídky s grafickým znázorněním
herních sestav jsou v příloze.
firma
Dětské hřiště Bonita

Karim Europe s.r.o.
Tomovy parky
Dřevoslav
cena dle materiálu
TR Antoš
Unipark

sestava
Varianta E
Varianta B
Varianta D
Akátová sestava
sestava trojvěží
kulíkovy věžičky
herní sestava

herní sestava
herní sestava

cena vč. DPH
283 512,207 137,263 664,283 512,234 766,249 843,262 000,298 870,279 510,267 652,cca 250 000,-

usnesení: Rada
souhlasí s nabídkou firmy Dětské hřiště Bonita (varianta E) a
pověřuje vedoucí OŽPD Blanku Pokornou podpisem objednávky a realizací zakázky
Usnesení č.1061/14/OMIBNH – ověření fakturačních měřidel tepla Sontex
Ve všech 48 domovních předávacích stanicích je nutné provést cejchování fakturačních měřidel tepla
Sontex, výměnu baterií a ověření teploměrů. V příloze předkládáme nabídky následujících firem :
Firma, sídlo
Thera Energo s.r.o., Brno
Zkušebna Mydlovary
s.r.o., Mydlovary
Profi Therm s.r.o., Praha
10

IČO

29241588
26041863

Cena bez DPH
266 576,238 032,-

Cena vč. DPH
322 557,285 297,-

28422406

259 616,-

314 139,-

Doporučujeme přijmout nabídku firmy Zkušebna Mydlovary s.r.o. za celkovou cenu vč. DPH 285 297,- Kč.
usnesení : Rada
přijímá nabídku firmy Zkušebna Mydlovary s.r.o. za celkovou cenu vč. DPH 285 297,- Kč a
pověřuje vedoucího OMIBNH podpisem objednávky.
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89. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 3.9.2014
Na tomto zasedání rada přijala 1 nové usnesení.

Usnesení č. 1078/14/star., místostar. – Udělení medaile II. a I. stupně za zásluhy
Starosta zejména za dlouholetou a příkladnou práci pro MČ navrhuje udělení medailí II. a I. stupně
následujícím osobám :
1) Medaile II. Stupně - paní D. H. vedoucí oddílu mladých hasičů „Soptíků“ při Sboru dobrovolných hasičů
Kbely, a to za příkladnou práci s dětmi a mládeží a jejich přípravu na soutěže.
Paní D. H. je příjemná, oblíbená, má přirozenou autoritu, aktivně spolupracuje s vedením SDH a to vše
dobrovolnicky, bez nároku na odměnu.
2) Medaile II. Stupně - panu M. Š., jeden s nejvěrnějších dlouholetých členů SDH Kbely, který se kromě
aktivní hasičské činnosti pečlivě stará o administrativu a pokladnu sboru.
Vždy je připraven aktivně zasáhnout, pomoci, byl účasten zásahů na povodních či požárech na
celopražské úrovni např. tržnice SAPA či Výstaviště Holešovice.
Vše dobrovolnicky, bez nároku na odměnu.
3) Medaile I. stupně – panu J. M. – celoživotní věrný člen kbelského SDH (50 let), dlouholetý starosta
sboru, kdykoliv připraven k akci, je přirozenou autoritou celého kolektivu.
Aktivně zajišťuje spolupráci s ostatními sbory hasičů či jiných záchranných složek na celorepublikové
úrovni. Neúnavný organizátor akcí. Účastník celopražského systému zásahů.
Vše dobrovolnicky, bez nároku na odměnu.
4) Medaile I. stupně – panu L. B. – dlouholetý člen SDH Kbely, velitel jednotky sboru, který tento stmeluje
a je jeho vedoucí osobností a vzorem.
Zajišťuje úroveň nejen materiálového a technického vybavení, ale také odpovídající personální
obsazení sboru. Je nositelem různých vyznamenání a opakovaně zastupoval SDH Kbely na celopražské a
celorepublikové úrovni organizací záchranného systému. Kdykoli je připraven organizovat a velet
zásahu a má bohaté zkušenosti z povodní a dalších zásahů nejen na úrovni Prahy, ale tam kde je
potřeba.
Usnesení: Rada po projednání
Uděluje paní D. H. a panu M. Š. medaili druhého stupně MČ Praha 19 a pp. J. M. a L. B. medaili prvního
stupně MČ Praha 19 dle výše uvedeného návrhu.

90. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 12.9.2014
Na tomto zasedání rada přijala 10 nových usnesení.

Usnesení č. 1077/2010/OŽPD – Omezení průjezdu nákladních vozidel
V příloze zpráva o omezení tranzitní dopravy ve Kbelích dopravním značením. Kbely mají nejpřísnější
značení pro tranzitní nákladní dopravu v severovýchodní části Prahy a přilehlé oblasti středních Čech. Nyní
OŽPD pravidelně sleduje vymáhání dodržování zákazů policií.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 33/2010/OŽPD – Městská hromadná doprava
K úpravám provozu MHD v září 2014 nebyly zaznamenány žádné připomínky občanů. OŽPD sleduje vytížení
spojů na linkách 185 a 302 v souvislosti se zprovozněním nové zastávky Bukovinská ve Vinoři.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 186/11/OKS-Multifunkční srub v Centrálním parku Kbely
Slavnostní otevření srubu proběhlo dne 1.9.2014. Srub se stal významnou součástí Centrálního parku.
usnesení: Rada
bere na vědomí
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Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Tajemník.
 Připravujeme účast vybraných seniorů na akci SENIORÁDA ve Vinoři dne 19/9/2014 – již máme 15
zástupců připravených utkat se a zvítězit za Kbely
 Senioři z Klubu důchodců se zúčastnili v týdnu od 30/8 do 5/9 na ozdravném pobytu v Českém ráji
v hotelu ORT – obec Nepřívěc.
 STP MO Praha - Kbely jsou nyní od 6/9 na týdenním rekondičním pobytu v Doksech u Máchova
jezera
 STP MO Praha - Kbely, Poděbrady - rekondiční pobyt v termínu 26. 7. – 2. 8. ...2014 v Poděbradech
ve školním hotelu Junior. Zde cituji informaci o tomto pobytu:
V období prázdnin se posezení v klubovně nekonají a musím přiznat, že mnohým členům tato
aktivita schází. Léto je ve znamení rekondicí.
Významnou akcí byl rekondiční pobyt v termínu 26. 7. – 2. 8. ...2014 v Poděbradech ve školním
hotelu Junior. Program byl sestaven tak, aby skutečně naplnil název „rekondice“.
Téměř každé dopoledne jsme po snídani všichni společně cvičili, pak následovaly procedury.
Regenerace na masážním křesle, masáže chodidel, magnety, individuální masáže bolavých částí těla
a zahřívání bio lampou. K dispozici byla i fyzioterapeutka, která poskytovala masáže dle potřeb
účastníků.
V odpoledních hodinách byl připraven rozsáhlý kulturní program. V pondělí prohlídka Poděbrad s
průvodkyní, v úterý plavba lodí na soutok Labe s Cidlinou, ve středu dopoledne exkurze ve
Sklárnách Bohemia a.s. Zde jsme se seznámili s výrobou olovnatého křišťálu.
Odpoledne jsme se vydali vláčkem na soutok Labe s Cidlinou. Ve čtvrtek se uskutečnil výlet
autobusem do Kolína, kde nás očekávala průvodkyně, která nás seznámila s historickými
památkami města. Vrcholem byla prohlídka kostela svatého Bartoloměje, kde v současné době
probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Měli jsme možnost prohlédnout si významnou stavbou Parléřovské
huti na našem území. Páteční odpoledne bylo již zcela v režii každého z nás. V sobotu po snídani
jsme se vydali na cestu ku Praze.
Pobyt se skutečně vydařil. Počasí nám přálo. Slunce svítilo, což přispívalo k celkově skvělé náladě
všech.
Touto cestou, bych chtěla poděkovat jménem všech členů STP, MO Praha 9 – Kbely, Úřadu MČ
Prahe 19. Bez vydatné finanční podpory ze strany městské části by si rekondiční pobyt v
Poděbradech nemohlo mnoho našich členů z finančních důvodů dovolit. Ještě jednou děkujeme!!!
Za členy STP, MO Praha 9 - Kbely A. Z.
usnesení: Rada
bere s potěšením výše uvedené aktivity na vědomí.
Usnesení č. 578/2012/OT – Komise pro kroniku a historii
Komise informuje radu o dalším uskutečněném letopiseckém setkání 1. září 2014. Účast byla hojná a na
monitorech jsme si promítali zejména školní fotografie. Přítomní slíbili, že se ještě doma po dalších
fotografiích a dokumentech podívají a donesou k archivaci.
Komise již nyní zpracovává velkou řadu obrazového materiálu k tématu školství, kterou poskytli obyvatelé
Kbel. Fotografie se rozčleňují dle témat (mateřská škola, obecná škola, měšťanská škola, základní škola) a
ukládají do společných dokumentů na intranet úřadu, aby poté mohly být uveřejněny i na našem webu
v sekci Historie Kbel. Tento materiál posléze poslouží jako obrazová příloha připravované publikace o
školství ve Kbelích.
usnesení: Rada
bere s potěšením výše uvedené aktivity na vědomí.
Usnesení č. 646/13/místostar./OMIBNH – Výstavba nové části základní školy s cílem umístění
dvojnásobného počtu žáků
OMIBNH: Odborná firma posoudila stav umělého koberce a nedoporučuje použití tohoto koberce pro
výstavbu nového hřiště – posudek v příloze. S ohledem na tuto skutečnost a po dohodě s manažerem
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fotbalového klubu Spartak Kbely p. H. bude 40 – 50 % tohoto koberce využito na dětském hřišti a
sportovištích v areálu Spartaku Kbely, kdy doporučujeme Radě s tímto postupem souhlasit.
Kompletní zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele si prokazatelně v daném termínu převzalo všech 18
firem, kdy v termínu do 1.10.2014 do 11.00 hodin budou do sídla mandatáře doručovat nabídky. Vlastní
hodnocení nabídek a otevírání obálek bude zahájeno dne 1.10.2014 v 12.00 hodin v zasedací místnosti
MČ Praha 19.
usnesení : Rada
bere na vědomí průběh této veřejné zakázky a
souhlasí s použitím části umělého koberce pro sportovní klub Kbely.
Za OKS : Byla v termínu podána žádost o dotaci na MŠMT v programové výzvě Rozvoj výukových kapacit
mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Zatím žádná odezva. V této
souvislosti doporučuji schválit úhradu firmě Finanční poradenství s.r.o., IČ: 26500086, adresa: Na Pankráci
119/1152, 140 00 Praha 4, zastoupené Mgr. V. J. za zpracování formálních náležitostí a administraci dvou
žádostí včetně doplňujících příloh v celkové ceně 40.000,- Kč. Mgr. J. velmi rychle a profesionálně reagovala
na podmínky dotační výzvy a spolupracovala a kompletovala potřebné podklady ze zdrojů stavebního
úřadu, základní školy či architekta, tak aby zpracování odpovídalo vyhlášeným podmínkám.
usnesení : Rada po projednání
bere na vědomí podání žádostí a
schvaluje úhradu ve výši 40.000,- Kč firmě Finanční poradenství s.r.o. za zpracování dvou žádostí na MŠMT
ve výše uvedené dotační programové Výzvě.
Usnesení č. 668/13/OŽPD - Nákup vozu na svoz bioodpadu
Čeká se na uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,
následně bude vyzvána vítězná firma k zaslání kupní smlouvy na dodávku podepsanou ze strany dodavatele.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán (Územní plán hl.m. Prahy)
Metropolitní plán:
IPR sdělil městské části přihlašovací údaje pro vstup na stránky IPRu do části pro užší spolupráci mezi IPR a
MČ.
Pražské stavební předpisy:
Dne 15.7.2014 byly Pražské stavební předpisy schváleny s účinností od 1.10.2014. Zastupitelstvo hl.m.
Prahy bude dne 11.9.2014 projednávat změnu účinnosti nařízení a to od 1.1.2016.
Usnesení: Rada
bere na vědomí informaci
Usnesení č. 697/13/OŽPD – Pěší doprava
Mgr. S. z Odboru dopravních agend MHMP urgoval TSK ve věci zřízení signalizace na přechodu Košařova.
TSK jej zařadila do zásobníku akcí na rok 2015.
Dále bylo urgováno zvýraznění přechodu u Leteckého muzea.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 929/2014/star. - Dopravně-skladovací středisko Satalice, Praha - Satalice
Dne 26.8.2014 stavební úřad, z důvodů nedoplnění žádosti, zastavil řízení o vydání stavebního povolení pro
stavbu nazvanou: „Stavební úpravy a změna užívání objektu na poz. p.č. 943, k.ú. Satalice“. Nebude-li
podáno odvolání, nabude toto rozhodnutí právní moci dne 11.9.2014. Jinou žádost ve věci dopravněskladovacího střediska stavební úřad neobdržel.
Usnesení: Rada
bere na vědomí informaci
Usnesení č. 960/14/OMIBNH – Operační program životního prostředí – zateplení administrativní budovy
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Administrátor této zakázky zpracuje projektovou dokumentaci a podklady pro výběr zhotovitele, které
předá OMIBNH, následně po právní kontrole budou tyto podklady Radě předloženy ke schválení a zahájíme
poptávkové řízení pro výběr zhotovitele zateplení a výměny oken.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 1017/14/OMIBNH – Prodej pozemku p.č. 780/12 ( Novákova zahrada )
Dne 17.9.2014 v 13.00 hodin proběhne otevírání obálek, následně bude nejvyšší nabídka předložena Radě a
poté na jednání ZZMČ.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č.1029/14/OMIBNH – Oprava hlavních výměníkových stanic
Montáž tlakových expanzních automatů byla dokončena a zakázka byla předána bez vad a nedodělků.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 1046/14/OMIBNH – Havárie výměníkové stanice Toužimská
Montáž tlakového expanzního automatu byla dokončena a zakázka byla předána bez vad a nedodělků.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 1085/14/místostar. – Smlouva o spolupráci a darovací smlouva KNAUF na podporu výuky
německého jazyka
Ze zahájením nového školního místostarostka projednala možnost dalšího pokračování výuky německého
jazyka, pořádaných v prostorách Základní školy Kbely a tamními učiteli. Firma KNAUF opětovně souhlasila
s finanční podporou této výuky. Návrhy smluv v příloze.
usnesení : Rada s potěšením a poděkováním
souhlasí se Smlouvou o spolupráci a darovací smlouvou s firmou KNAUF Praha a
pověřuje starostu jejich podpisem.

