22-3-18

Zpráva o činnosti Rady MČ pro 2. zasedání ZMČ
předkládá starosta MČ Praha 19
Vážení zastupitelé, předkládám Vám Zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 1. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 2 řádných zasedání a projednala 78 nových
usnesení. Dále pak projednávala řadu starších usnesení, z nichž některá byla již splněna a tím i ukončena,
některá usnesení byla projednávána opakovaně a některá jsou stále vřešení. Předkládám Vám výtah
z těchto usnesení, které pokládám za důležité a reprezentativní. Kompletní zápisy ze zasedání Rady MČ
jsou k dispozici v sekretariátu starosty.

1. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 16. 11. 2018
Na tomto zasedání rada projednala 12 nových usnesení.
Usnesení č. 390/04/0KS, OŽPD - Cyklostezky
Dne 15. 11. má být odevzdána studie cyklostezky podél Vinořské ulice. OTV MHMP zároveň připravujejednání
ohledně cyklostezky ze Kbel do Vinoře podél Mladoboleslavské ulice.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Tajemník informuje Radu:
Klub STP - k datu 13.12.2018 připravuje klub za podpory radnice vánoční koncert hudebního souboru Vonička V-Band
v LD Kbely-viz leták.
Klub seniorů k datu 14.11.2018 uspořádal výlet do Muzea policie. Senioři kvitují organizaci adventního koncertu
Václava Hudečka a spol. ve kbelském kostele a velmi se těší na bohatý kulturní zážitek.
K datu 25.10.2018 probéhla s velkým úspěchem v rámci ergoterapie „dušičková" tvořivá dílna v DS Mladoboleslavské a
následuje k datu 29.11.2018 i vánočně laděná tvořivá dílna v Ekocentru Prales za podpory kbelské radnice a Ekocentra.
V neděli 21.10.2018 se zúčastnila řada místních seniorů výlovu vinořského rybníka.
usnesení: Rada s potěšením tyto aktivity

bere na vědomí.
Usnesení č. 770/13/Bezp.řed. - Kamerový systém problematických lokalit
Ve smyslu předchozích usnesení ve věci kamerového bodu v ulici Bakovská je projektem předjímáno připojení
kamerového bodu k elektrické síti prostřednictvím pevného připojení k nemovitosti Bakovská 3, Praha 9. Vlastníkem
nemovitosti je firma Charlton a.s., IČ 64948307, V Celnici 1031/4, Praha 1.
Bezpečnostní ředitel po prověření AK Chytil a Mann předkládá Radě návrh nájemní smlouvy s firmou Charlton a.s., IČ
64948307, V Celnici 1031/4, Praha 1, (viz příloha) která předpokládá plnění na straně městské části ve výši 100 Kč za
jeden kalendářní měsíc. Po uplynutí povinné doby pro udržování projektu žadatelem, může Městská část Praha 19
uvážit převod kamerového bodu včetně smluvních povinností vyplývajících z navrhované smlouvy na hl. m. Prahu.

usnesení: Rada
schvaluje předloženou nájemní smlouvu s firmou Charlton a.s., IČ 64948307, V Celnici 1031/4, Praha 1, a
pověřuje starostu MČ Praha 19 podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 872/13/OŽPD — Doprava v klidu
Koncept parkoviště v Hrušovické ulici byl předán k zapracování projektantovi Krajinného parku Havraňák.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 303/15/OŽPD — Lesopark Hůlkova - „Aerovka“
Dne 9.11.úspěšně proběhlojednání s IPR hl. m. Prahy ohledně terénních úprav. IPR požaduje další konzultaci ve fázi
zpracování krajinářských úprav.
usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 889/17/OŽPD — Pořízení elektromobilu
Připravuje se předání dokumentů na Státní fond životního prostředí a na dodání elektromobilu z výroby.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 890/17/OŽPD — Fitpark
Proběhla montáž prvků a pokládka finálního povrchu.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 932/17/0T - Preventivní skupina SENIOR Bezpečnostní komise MČ Praha 19
Tajemník:
dne 5.11.2018 probéhlo zasedání Komise
.

Závažná informace týkající se hliníkových elektrických rozvodů.

.

Jak vyplývá ze zprávy hasičů, kterou dnes p. tajemníkovi předala majitelka vyhořelého bytu ve Kbelích, došlo

0

Členové komise požádáni, aby informovali členy klubu seniorů i STP o nezbytnosti kontroly hliníkových el.

k požáru z výše uvedených důvodů (viz příloha).
rozvodů, které se vypalují a je zapotřebí pravidelná údržba odbornou osobou.
usnesení: Rada s potěšením bere aktivitu této skupiny na vědomí

Usnesení č. 959/17/star., místostar. - Zpracování studie památníku k výročívzniku republiky, čsl. Legií a ukončení 1.

světové války
Proběhla zdárná montáž památníku i osvětlení. V té souvislosti proběhlo i jeho slavnostní odhalení k výročí 100 let

Československé republiky.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1152/18/taj. - Kaplička u nádraží
Tajemník informuje Radu:
Čekáme na stanovisko Správy železniční dopravní cesty, ve kterém budou uvedeny podmínky prodeje. Po obdržení
(předpoklad je do konce října), bude stanovisko předáno generálnímu ředitelství SŽDC.

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci o dalším postupu.

Usnesení č. 1/18/místostar. - Smlouva o spolupráci s firmou KNAUF - výuka NJ jazyka
Firma KNAUF již po několik let přispívá městské části na výuku německého jazyka a studijní výjezdy k tomuto účelu. |
v letošním školním roce 2018/2019 hodlá toto podpořit. V příloze předkládáme trojstrannou Smlouvu o spolupráci
s firmou KNAUF, Městskou částí Praha 19 a firmou Petr Blažek — CAMBERWELL, která vyšla z výběrového řízení, jenž je
též přílohou.

usnesení: Rada
schvaluje smlouvu o spolupráci dále firmě KNAUF
děkuje za finančního příspěvek,
pověřuje firmu Petr Blažek — CAM BERWELL výukou v rozsahu smlouvy a
pověřuje starostu podpisem této trojstranné smlouvy.

Usnesení č. 9/18/PR - Informace o výzdobě vánočního stromu na radnici za pomoci MŠ Albrechtické
Vzhledem k pravidelné spolupráci s mateřskými školkami, jsem opět nabídla ředitelka MŠ Albrechtické výzdobu
našeho tradičního živého vánočního stromku umístěného na recepci radnice Za pomoci učitelek, budou děti tvořit
různé ozdůbky a k datu 30. 11. již by se mohl stromek pyšnit jejich výtvory. Náklady na tvoření by poskytla radnice.

usnesení: Rada
souhlasí s výzdobou vánočního stromu za pomoci MŠ Albrechtická,
souhlasí s navýšením výdajů rozpočtu v par. 3399 o částku 5000,-Kč.
ukládá zajistit v součinnosti s pracovnicí PR.

Usnesení č. 11/18/PR - VÝSTAVA BETLÉMÚ - Junák - český skaut, stř. Athabaska Praha, 2.5.
Stejně jako minulý rok, pořádá Junák Kbely ve spolupráci s MČ Praha 19 výstavu betlémů — tentokráte na požadavky

návštěvníků bude výstava týdenní (od 10/12-16/12/2018). Zájem navštívit tuto akci bývá vysoký - obvyklá účast
veřejnosti je kolem 200 návštěvníků + děti MŠ a ZŠ místní i z okolních obcí. Letos bude kromě dílničky (fungující v
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časech pro širokou veřejnost) nově připraven i adventní kvíz pro školy a školky na skautské zahradě. Vstup na akci je
Zdarma. Skauti žádají kbelskou radnici stejně-jako minulé roky (dle možností) o pomoc se zajištěním např. převozy
objemných věcí - zápůjčka 6ks pivních setů na akci, ubrusy, pořízení materiálu: svíčky, dekorace, chvojí, suroviny ná
perníkový betlém a cukroví či sladké odměny pro zúčastněné děti, barevné papíry, čtvrtky, lamin. fólie, fixy, formy na
plovoucí svíčky, vosk, knoty — vše by se využilo na dílničku v rámci akce, zajištění — zprostředkování různorodých
betlémů. Předpokládané náklady cca 10tis.Kč. Skauti by rádi využili i možnosti zakoupení — výroby (v rámci finančních
možností radnice) netradičního betlému např. ze slámy-ze sena, proutí či jiných přírodních materiálů, rádi bychom
využili na výzdobu venkovních prostor při adventních svátcích.

usnesení: Rada
souhlasí s předpokládanými náklady a
souhlasí s navýšením výdajů rozpočtu v par. 3399 O částku 10 tis. Kč a
ukládá zajistit v součinnosti s pracovnicí PR.

Usnesení č. 12/18/PR - Betlémské světlo
K datu 21. 12. 2018 v odpoledních hodinách připravujeme spolu se Skaut S.S.V.Kbely a tradičně v prostorách radnice
komorní vánoční akci - rozdávání betlémského světlá. Předpokládané náklady 7tis.Kč na občerstvení pro návštěvníky

(cukroví, vánočky, čaj, káva), vánoční výzdobu a svíčky.
usnesení: Rada
souhlasí s předpokládanými náklady a
souhlasí s navýšením výdajů rozpočtu v par. 3399 o částku 7 tis. Kč

2. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 30. 11. 2018
Na tomto zasedání rada projednala 66 nových usnesení.
Usnesení č. 390/04/0KS, OŽPD - Cyklostezky
Byly získány souhlasy vlastníků pozemků pro stavbu cyklostezky Mladoboleslavská. Projektant zapracovává požadavky
vlastníka a stavebního úřadu potřebné pro úplnost podání.

usnesení: Rada
bere na vědomí.

Usnesení č. 279/07/OŽPD — Kontrolní den PAL
Dalšíjednání proběhne 28. listopadu.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 33/10/0ŽPD — Městská hromadná doprava
Na zastávkách Kbely v Žacléřské ulici byly instalovány nové čekárny (tj. v obou směrech).
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Tajemník informuje Radu:
Klub seniorů byl pozván k účasti na akci Rozsvícení vánočního stromu v parku 2.12.2018, dále k datu 7.12.2018 pořádá
klub výlet do Lysé nad Labem na vánoční trhy. Ve stejném termínu se již senioři těší na slavnostní adventní koncert
Václava Hudečká a spol. ve kbelském kostele.

Akce Klubu seniorů jsou zveřejněny na stránkách Klubu seniorů Kbely:

KLUB SENIORů KBELY - NÁVŠTĚVA MUZEA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
https://www.praha19.cz/info/info.php?entrv id=1543236274

KLUB SENIORů KBELY - VZPOMÍNKA 100. VÝROČÍ VZNIKU ČR
(Přidána ilustrační fotografie T.G.M.)
https://www.praha19.cz/info/info.php?entrv id=1543236091

KLUB SENIORů KBELY - PRAŽSKÉ MOSTY z VODY
https://www.praha19.cz/infO/info.php?entrv id=1543235649
KLUB SENIORÚ KBELY - HISTORIE KRIMINALISTIKY
https://www.praha19.cz/info/info.php?entry id=1543235415

KLUB SENIORů KBELY - REKREAČNÍ A POZNÁVACÍ TÝDENNÍ POBYT V DOUBICI
https://www.praha19.cz/info/info.php?entry id=1543235237
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Klub STP - k datu 13.12.2018 připravuje klub za podpory radnice vánoční koncert hudebního souboru Vonička V-Band
v LD Kbely-viz leták.
K datu 29.11.2018 v rámci ergoterapie proběhla vánočně laděná tvořivá dílna v Ekocentru Prales za podpory kbelské
radnice a Ekocentra.

Sponzorský dar —jako každoročně bude na aktivizaci seniorů poskytnut sponzorský dar od pana _
v částce 10 000,- Kč (viz příloha).
bere na vědomí a

s potěšením přijímá sponzorský dar pana _v částce 10 000,-Kč, kterýje určen pro aktivizaci seniorů a
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

Usnesení č. 509/12/OŽPD/star. - Údržba zeleně a veřejných ploch
Probíhá průběžný úklid listí. Na několika lokalitách proběhl zdravotní a výchovný řez stromů sohledem na
podchodnou a podjezdnou výšku.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 697/12/OŽPD — Pěší doprava
Probíhá jednání s MHMP ohledně financování bezbariérových úprav na chodníku na jižní straně Mladoboleslavské
ulice mezi zastávkou Huntířovská a Domem seniorů.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 770/13/Bezp.řed. - Kamerový systém problematických lokalit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že do 30. 11. 2018 by méla proběhnout realizace dotovaného kamerového bodu
na základě dříve podepsané smlouvy. Následně by mělo dojít k zaslání dotačních prostředků od MV ČR a závěrečnému
vyhodnocení projektu.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 872/13/OŽPD — Doprava v klidu
Probíhá poptávkové řízení na rozšíření parkoviště ve Veselé ulici.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 128-1/15/OT/Pavl. - Informace z Mateřské školy Letců
Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS. Zasílám report z Mateřské školy Letců do Rady MČ se třemi přílohami. Součástíje i návrh

rozpočtu na rok 2019 s průvodním dopisem _a výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021. Dále viz
přílohy

Report z MŠ Letců, 26. 11. 2018
Informace z MŠ Letců
kDOO\lCDU'I-bu.)l\)I—‘k

Obsah:
. Celoškolní akce k výročí založení republiky, poděkování za spolupráci

. Článek do Kbeláku
. Fotografování

. Spolupráce s Lesy hl. m Prahy (živýježek v MŠ)

. Šetření „poobědových svačin"
. Návštěva seniorů
. Návrh rozpočtu na rok 2019 + průvodní dopis, výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 (viz příloha)

. Praxe studentky VOŠ
. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Metoda dobrého startu

10. Sběr papíru

11. Akce za měsíce říjen a listopad (viz příloha)
usnesení: Rada s potěšením bere na vědomí

Usneseni č. 128-2/16/OT/Pavl. - Informace z Mateřské školy Albrechtická

LEIBLOVÁ LADA ředitelka MŠ ČINNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY ALBRECHTICKÉ - LISTOPAD 2018
1.

Podání Žádosti o schválení grantového programu do Nadace Partnerství, výzvy Zelené oázy 2018.

2.

Sestavem’ rozpočtu pro rok 2019 včetně střednědobého výhledu pro roky 2020 a 2021, sestavení odpisového
plánu pro rok 2019.
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3.

4.

Ozdobení vánočního stromu v areálu MČ — předškoláci s učitelkami ozdoby sami vyrobili.

Natočení 3 videí ve spolupráci s _:
0

Zahájení provozu MŠ Albrechtické v Pralese

.

Podzimníjarmark

.

Výroba vánočních ozdob a zdobení vánočního stromu v areálu MČ. Akci také nafotil pan -fotografie
budou vyvěšeny ve Kbeláku.

5.

Článek do Kbeláku Podzim v mateřské škole Albrechtické.

6.

Podzimníjarmark v MŠ 21.11. 15 — 17 hod., 22.11. 7:00 — 8:30 hod. — prodejní výstava výtvarných výrobků dětí.

Celkem MŠ získala 23 643,- Kč. Je v plánu uspořádání Vánoční sbírky — po dohodě s výborem SRPDŠ. Finanční
prostředky budou přidány k výtěžku z loňského Podzimního jarmarku a Vánoční sbírky rodičů (loni dohromady

vybráno 52 447,- Kč) a použityjako příspěvek
na financování dopravního hřiště na zahradě školkové zahrady, které je v plánu na jaře 2019.
7.

Ekocentrum Prales: V listopadu pobývá v Pralese třída Lvíčata (5. třída předškoláci), provozje bez problémů.
Učitelky uspořádaly v Pralese Podzimníjarmark pro svoji třídu dětí a rodičů. Ekocentrum Prales nabídlo Lvíčatům
a postupně i ostatním třídám účast
na vzdělávací akci s ekologickým zaměřením „Ovčí svetr".

Zaměstnanci kuchyně MŠ absolvovali školení systém HACCAP /technologický postup výroby a výdeje jídla v ekocentru
Prales.

8.

Čerpání z dotačního programu Šablony ||.:
0

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ — DVPP (Národní institut dalšího vzdělávání):
\/

.

Rozvoj matematické gramotnosti v praxi

\/

Společné vzdělávání — inkluze v MŠ

Projektové dny mimo MŠ s průvodcem
\/ Perníková chaloupka v Pardubicích
\/

9.

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

\/

Zámek Mníšek pod Brdy — předvánoční prohlídka

5. třída Lvíčata a 6. třída Žirafky se zúčastnily výtvarné soutěže pořádané Policii ČR a Týmem silniční bezpečnosti.
Děti se do soutěže zapojily v rámci krajského kola na území Prahy. Hodnotilo se celkem ve čtyřech kategoriích a
v každé z nich se vybíralo pět nejlepších prací. Žák naší mateřské školy se v jedné kategorii umístil mezi pěti
nejlepšími. Slavnostní předání cen se uskuteční dne 14. prosince 2018 od 10:15 hodin — do 11:30 hodin v kinosálu
Muzea Policie ČR, ul. Ke Karlovu 453/1, Praha 2. Na tento slavnostní aktjsou pozváni jednotliví výherci společně
s pedagogickým doprovodem a v případě zájmu také rodiči či rodinnými příslušníky výherců.

10. Předškoláci nacvičují pásmo vánočních koled k Rozsvěcení vánočního stromu
ve kbelském parku a vystoupení v Domě seniorů, kam také vyrábějí dárečky.
11. Byla zajištěna celková adaptace dětí s přiznaným podpůrným opatřením 3. a 4. stupně ve 2. třídě Kuřátka a 6.
třídě Žirafky pod vedením asistentek pedagoga.
12. Zajištění odborné praxe pro studentku VOŠ Evropská Praha obor předškolní pedagogika.

13. Školení:
.

Gordic UCR — Příprava na roční uzávěrku

.

Školení systém HACCAP /technologický postup výroby a výdeje jídla v ekocentru Prales

.

VIS —Jak správně spočítat kalkulaci cen jídel

AKCE:
7.11. Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila — Šípková Růženka
13.11. Návštěva kbelské knihovny téma: Na co si hrajeme, čím chceme být? / Včeličky
21.11. Podzimníjarmark/ prodejní akce výrobků dětí
28.11. Výlet na zámek do Mníšku pod brdy — vánoční prohlídka / Lvíčata, Žirafky
28.11. Výlet do perníkové chaloupky v Pardubicích / Berušky, Včeličky

29.11. Vánoční besídka / Berušky
2.12. Vystoupení ve kbelském parku: Rozsvícení vánočního stromu / Žirafky

4.12. Návštěva Barborek v MŠ
5.12. Návštěva čerta a Mikuláše v MŠ — žáci 2. stupně ZŠ
10.12. Vánoční besídky / Včeličky, Kuřátka

11.12. Vánoční besídky / Lvíčata, Žirafky
12.12. Divadlo Jany Koutové — Kouzelné Vánoce

12.12. Vystoupení v domě seniorů a předání dárečků / předškoláci
17.12. Vánoční den v MŠ: vánoční nadílky ve třídách, vánoční oběd

18.12. Vánoční besídka / Medvíd'ata

usnesení: Rada s potěšením bere na vědomí

Trvá
Usnesení č. 183/15/0T/Pavl. - Informace ze Základníškoly - Kbely
Za OKS: V příloze předkládáme informace z naší základní školy včetně nové organizační struktury a žádosti o schválení
ředitelského volna ve dnech 3. a 4.1.2019. Vyjádření ohledně nákupu majetku a memoranda řeší samostatná
usnesení.
Za OT: Mgr. Bc. Květoslav Přibil, ředitel

ČINNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY ALBRECHTICKÁ
LISTOPAD 2018

1.

Žádost o povolení vyhlášení Ředitelského volna — příloha.

2

Žádost o povolení nákupu nového zahradního traktoru — příloha.

3.

Žádost o povolení nákupu nového software do školníjídelny — příloha.

4

Pedagogická rada 14.11.2018. Plán porady:
.

Organizační záležitosti (pedagogická činnost, udělení ředitelských důtek, plán akcí ZŠ na školní rok, školy

v přírodě, personální záležitosti, dílčí úkoly pedagogů)
.
5.

Sestavení inventarizační a stálé likvidační komise

Noví zaměstnanci:
.

1 správce majetku, vedení inventury a inventarizace, archívu, vedení výběrových řízení

o

3 asistenti pedagoga — do3. a 7. A a 7.B třídy byla zajištěna podpůrná opatření

.

Nepedagogický zaměstnanec na úvazek 0,25 — školník pro školní družinu a zahradu

6

Informativní třídní schůzky vjednotlivých třídách pro rodiče

7

Zahájení činnosti kroužku výuky anglického jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé

8.

Setkání ředitele s třídními důvěrníky

9

Rodičovská kavárna

10. Vánoční fotografování dětí na prvním stupni
11. Příprava na Vánoční hvězdu
12. Zahájení doplnění výuky ve 3.C — Feursteinova metoda instrumentální obohacování (FIE), slouží k rozvoji
osobnosti, k rozvoji kognitivních a jiných dovedností. Škola získala odborníka, který získal certifikát k výuce této
metody v Izraeli
13. Zahájení programu doplnění výuky pro méně zdatné žáky — KUPOZ — program pro rozvoj pozornosti
14. Odchod psychologa školy ve zkušební lhůtě — důvod — příliš složitá komunikace s rodiči
Přílohy:

Žádost o povolení vyhlášení ŘV
Žádost o povolení nákupu zahradního traktoru
Žádost o povolení nákupu software do školníjídelny
Organizační struktura školy
usnesení: Rada s potěšením bere na vědomí a
schvaluje ředitelské volno ve dnech 3. a 4. 1. 2019.

Usnesení č. 303/15/OŽPD — Lesopark Hůlkova - „Aerovka“
Probíhá projednávání dokumentace pro ohlášení stavby na kopec uprostřed parku.
Návrh usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 541/16/OV - Víceúčelové sportoviště, změna územního plánu (64/2016, Z 3162/12)

Žádné aktuální informace.
usnesení: Rada

bere na vědomí informaci
Usnesení č. 703/17/OŽPD — Rekonstrukce ulice Jilemnická
Probíhá vypořádávání se připomínek odboru ochrany prostředí MHMP.
usnesení: Rada

bere na vědomí.

Usnesení č. 889/17/OŽPD — Pořízení elektromobilu
Během příštího týdne by měl být elektromobil přepraven z výroby, v dalším týdnu se předpokládá předání do Kbel.
usnesení: Rada

bere na vědomí.
Usnesení č. 914/17/0MIBNH- Nástavba zdravotního střediska
Zhotovitel projektové dokumentace, která bude společná pro výběr zhotovitele, stále pracuje na dokončení této
dokumentace. Je předložena „Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, dle §27
b) zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek v platném znění v souladu s ustanovením § 31, na akci
,,Stavebni úpravy sociálních zařízení zdravotního střediska — polikliniky v Bakovské ulici v Praze-Kbelích.

usnesení: Rada
pověřuje starostu podpisem právně prověřené" Výzvy k podání nabídky o veřejnou zakázku" dále
stanovuje
- komisi pro otevírání obálek ve složení Ing. Pavel Přikryl a další dva zástupci mandatáře firmy ZAVOS, která VŘ
provádí,
- komisi pro výběr zhotovitele ve složení Ing. Vladimír Olmr, Leoš Biskup, Vladimír Bílek, Ivana Šestáková, Ing. Radek
Petráň, náhradník Ivana Pirná a Ing. Zdeněk |lla.

Usnesení č. 1048/18/místostar. - Vznik pobočky MŠ v objektu PRALESa
Provoz MŠ Prales již běží bez žádných zádrhelů. Vyhledáváme levnější řešení ohledně dovážky jídla. Bod již navrhuji
vypustit.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1064/18/OMIBNH - Koupě nemovitosti č.ev.1 na pozemku parc.č. 701/2 k.ú. Kbely
Podepsaná kupní smlouva spolu s potřebnými dokumenty byla předána OESVM HMP kodsouhlasení. Po schválení
magistrátem a zaplacení kupní ceny bude podán návrh na vklad práva do katastru nemovitostí.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1065/18/0MIBNH - Žádost firmy DRUPOL o prodej pozemků, včetně prodeje pozemku manželům
Janouchovým
Podepsané kupní smlouvy byly spolu s potřebnými dokumenty předány OESVM MHMP k odsouhlasení. Po schválení
magistrátem a zaplacení kupní ceny budou podány návrhy na vklad práva do katastru nemovitostí.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1097/18/star./0MIBNH - Nákup nového hasičského vozu
Dne 5.12.2018 od 10.00 hod proběhne otevírání obálek.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Podepsaná kupní smlouva spolu s potřebnými dokumenty byla předána OESVM HMP kodsouhlasení. Po schválení
magistrátem a zaplacení kupní ceny bude podán návrh na vklad práva do katastru nemovitostí.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1154/18/OMIBNH - Výběrové řízení na zhotovitele stavby nové tělocvičny
S vítěznou firmou Geosan group a.s., byla podepsána smlouva o dílo a byly zahájeny přípravné práce před zahájením
výstavby.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1218/18/místostar. - Vznik Základní umělecké školy Kbely
Na základě jednání SRPŠ, Školské rady, zástupců rodičů a vedení školy byl zjištěn enormní zájem o kroužky pro školní
děti. Městská část přispívá na kroužky v Lidovém domě i ve škole, avšak zájem je tak velký, že se musí děti odmítat.
Navícje zájem i o kroužky malby či jiné umělecké činnosti. Pan ředitel ZŠ se spojil s magistrátem a ten navrhuje postup
— zvolení přípravného výboru, který připraví jak legislativní a technické parametry a následně se požádá o zřízení
příspěvkové organizace základní umělecká škola Kbely.
usnesení: Rada po projednání

schvaluje záměr zřízení základní umělecké školy a
pověřuje místostarostku ve spolupráci sředitelem základní školy sestavením přípravného výboru a zahájením

ad ministrativních kroků v této věci.
Usnesení č. 1221/18/BŘ - Veřejně prospěšné práce
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že na základě předchozích usnesení ve věci projektu veřejně prospěšných
pracovníků aktuálně probíhá ukončení jednoho programového období projektu VPP, kdy zahájení nového
programového období se předpokládá v průběhu února 2019. Po obdržení potvrzení o bezdlužnosti a souhlasu HMP,
které jsou obligatorními přílohami grantové žádosti, by měla být projednána i žádost MČ Praha 19.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1238/18/místostar. - Vyhlášenífinanční sbírky na pomoc při řešení mimořádné životní situace
Sbírka úspěšně probíhá a periodicky budou vybrané částky poukazovány na účet pí. _ která provádí opravy
vyhořelého bytu.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1255/18/místostar. - Souhlas s podáním samostatné žádosti MŠ Albrechtická v programu Zelené oázy viz usnesení182/2/16/OT
V loňském roce MŠ Albrechtická podala samostatnou žádost na rekultivací a renovaci zahrady mateřské školy. Nyní
školka obdržela oznámení, že její projekt vybrán nebyl, avšak organizace, resp. Nadace Partnerství, která program
vypsala, opakovaně v programu pokračuje. MŠ Albrechtická tudíž hodlá opětovně se do programu přihlásit a požádat o

dotaci. Žádost v příloze.
usnesení: Rada
schvaluje příspěvkové organizaci MŠ Albrechtická podání samostatné žádostí v programu Zelené oázy v Nadaci
Partnerství a
pověřuje paní ředitelku podpisem žádosti.

Usnesení č. 16/18/0MIBNH - Náhrady za zřízenívěcných břemen
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. dopisem ze dne 24. 10. t.r. požaduje stanovení výše náhrady za zřízení
služebnosti podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku s tím, že se domnívá, že městskou částí dosud
předkládaný výpočet v souladu s tímto předpisem není a navrhuje v této věci osobní jednání.
Podle výkladu právního zástupce městské části je výpočet podle § 16b citovaného zákona sporný vzhledem k tomu, že
většinou nelze stanovit výši ročního užitku, nicméně znalci vycházejí při výpočtu z ceny nemovitosti dané cenovou
mapou hl.m. Prahy, tj. obdobně dosud používanému výpočtu městské části, která v případech kdy není pozemek v CM
oceněn, používá pro výpočet nejbližší oceněnou lokalitu.
Jako průkazné a nejméně sporné se jeví stanovení úhrady znalcem a to ve tvaru Kč/bm, neboť v okamžiku posuzování
není známa celková délka budoucího vedení, která bude stanovena až po kolaudaci a zhotovení geometrického plánu.
Ve finální smlouvě, jejíž přílohou bude geometrický plán a která bude podkladem pro vklad věcného břemene do
katastru nemovitostí a platbu za jeho zřízení, pak bude skutečná výše úhrady dána násobkem ceny za 1 bm a skutečné
délky vedení vykázané geometrickým plánem.

usnesení: Rada
souhlasí se stanovováním výše úhrady za zřízení věcného břemene právnických osob znaleckým posudkem
ukládá OMIBNH do budoucna zajišťovat příslušné znalecké posudky ocenění věcných břemen na náklady
oprávněného. Výjimku v ocenění tvoří věcná břemena zřizovaná v zájmu městské části, kde výše úhrady bude v režimu
samostatného usnesení.

Usnesení č. 36/18/0KS, OMIBNH - Inventarizace majetku za rok 2018
OKS předkládá příkaz starosty č. 20 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha 19 a organizacíjí
zřízených za rok 2018. Proškolení vedoucích dílčích inventarizačních komisí proběhne dne 17.12.2018 v 10.00 hod.
v hlavní zasedací místnosti úřadu.

usnesení: Rada
nařizuje provést inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 19 k 31.12.2018 u všech subjektů hospodaření uvedených
v příkazu starosty č. 20, a to v souladu s metodickými pokyny dle usnesení Rady HMP,

ukládá OMIBNH :
-

zajistit provedení inventarizací v souladu s právními předpisy a výše uvedeným metodickým pokynem RHMP,
a to v termínu do 31.1.2019
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-

předložit radě zprávu o výsledku inventarizace včetně návrhů na odstranění zjištěných nedostatků a jejich

vypořádání, a to v termínu do 210.2.2019,
ukládá ředitelům právnických osob :
-

zajistit provedení inventarizací v souladu s právními předpisy a výše uvedeným metodickým pokynem RHMP,
a to v termínu do 31.1.2019

Usnesení č. 39/18/OT -

Odvolání z funkce vedoucího odboru majetku, investic, bytového a nebytového

hospodářství a zrušení p. Bílka jako příkazce operace
Tajemník na základě vlastní žádosti zaměstnance Vladimíra Bílka podává návrh na jeho odvolání z funkce vedoucího
odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství. Pan Vladimír Bílek bude dále zastávat původní funkci
vedoucího oddělení dopravy, na kterou má platnou pracovní smlouvu. Současně se ruší p. Bílek jako příkazce operace.
Tímto příkazcem operace byl stanoven Dodatkém č. 1

ze dne 1.10.2018 ke směrnici Podpisové vzory ze dne

18.5.2018.
usnesení: Rada
odvolává Vladimíra Bílka z funkce vedoucího odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství a

ruší Vladimíra Bílka jako příkazce operace (viz výše).
Usnesení č. 40/18/0T - Jmenování do funkce vedoucího odboru majetku, investic, bytového a nebytového
hospodářství a pověření příkazcem operace pí. Ivanu Pirnou
Tajemník na základě výběrového řízení doporučuje do funkce vedoucího odboru majetku, investic, bytového a
nebytového hospodářstvíjmenovat pí Ivanu Pirnou.

usnesení: Rada
jmenuje do funkce vedoucího odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství paní Ivanu Pirnou, a to
s účinností od 3.12.2018, dále Rada

pověřuje starostu podpisem Jmenovací listiny a současně
pověřuje Ivanu Pirnou příkazcem operace dle rozpisu rozpočtu (viz dodatek č. 2 ze dne 30.11.2018 ké směrnici

Podpisové vzory ze dne 18.5.2018 v příloze)
Usnesení č. 41/18/0T - Úprava směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
Na základě doporučení z provedeného finančního auditu MHMP tajemník ve spolupráci s AK Chytil a Mann navrhuje
provést úpravy ve směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s ohledem na transparentnost výběru
dodavatele, tak i větší možnost zapojení místních podnikatelů do plánovaných zakázek MČ a podání nabídek v rámci
vyhlášených poptávkových řízení. Auditoři doporučují, abychom na našem webu MČ zveřejňovali plánované zakázky
nad 350 tis. Kč, kdy jsou dle naší směrnice třeba předložit ke schválení rady minimálně 4 konkurenční nabídky. Pro
zakázky dosahující výše, kdy je třeba dle zákona zveřejnit zakázku na portálu zadavatele, bude na našem webu odkaz
na tento portál. Příslušní vedoucí odborů (jejich pověření zaměstnanci) budou plánované zakázky vkládat na náš web
a shromažďovat došlé nabídky. Dále je třeba zajistit evidenci písemných objednávek nad 50 tis. Kč, kdy každý příkazce
operace bude v rámci své kapitoly rozpočtu zodpovědný za evidenci objednávek, případně bude možné využít evidenci
objednávek na odboru tajemníka (vedena v knize). Na vyžádání nadřízených či kontrolních orgánů jsou příkazci operací
povinni evidenci objednávek doložit. Tyto úpravy budou zadány ke zpracování do směrnice AK.

usnesení: Rada
souhlasí s navrženými doporučeními a s jejich zapracováním do vnitřní směrnice.

Usnesení č. 42/18/0T - Uzavření úřadu dne 31.12.2018
Na základě dotazu odboru správních činností, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Ministerstva vnitra
České republiky navrhuji následující úpravu vánoční pracovní doby. Čtvrtek a pátek 27. a 28. 12. 2018 ponechat, 31.

12. 2018 uzavřít. Úseky osobních a cestovních dokladů ÚMČ Praha 19 nevydávají dle příslušných právních norem (zák.
328/1999 Sb., o občanských průkazech a zák. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech) tyto doklady do 24 hodin (do
jednoho pracovního dne). Nemůže tedy nastat situace, že by klient požadoval na ÚMČ Praha 19 v pátek 28. 12. 2018
vystavení některého z dokladů v následující pracovní den, tedy 31. 12. 2018. Také Česká pošta, a.s. bude upozorněna,
že 31. 12. 2018 nebudou úseky osobních a cestovních dokladů přijímat vyhotovené doklady (v klasických 30ti denních

lhůtách).
usnesení: Rada na základě výše uvedeného

schvaluje uzavřít Úřad MČ Praha 19 dne 31.12.2018 a
ukládá vtomto smyslu informovat občany zveřejněním informace na Webu MČ, ve Kbeláku, na vstupních dveřích
hlavní budovy úřadu a detašovaných pracovišť.
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Usnesení č. 43/18/005 - Pověření oddávajících členů Zastupitelstva městské části Praha 19 a stanovem’ práva členů
Zastupitelstva městské části Praha 19 užívat závěsný odznak s velkým státním znakem při občanských sňatcích a
dalších občanských obřadech
Odbor občansko správní ÚMČ Praha 19 navrhuje Radě MČ Praha 19 pověření oddávajících členů Zastupitelstva
městské části Praha 19 a v této souvislosti stanovení práva užívání závěsného odznaku s velkým státním znakem České
republiky při občanských sňatcích a dalších občanských obřadech. Usnesení je navrhováno vsouládu se zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ustanovením § lla) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále dle ustanovení § 76, odst. 2 a § 94 odst. 1 zákona č.
131/2000 Sb., 0 hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů

Odbor občansko správní ÚMČ Praha 19 navrhuje Radě MČ Praha 19, aby oddávajícími byly pověřeny všechny
neuvolněné členky a byli pověřeni všichni neuvolnění členové Zastupitelstva městské části Praha 19. Starosta a
místostarostové městské části vykonávají funkci oddávajícího ex lege a nemusí být tedy pověřováni.

usnesení: Rada
I. pověřuje
v souladu s ustanovením § 658, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § lla), odst. 1 zákona č. 301/2000
Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k přijímání
projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství členky a členy Zastupitelstva městské části Praha 19:
Ing. Janu Bezemkovou, Sylvii Bělovou, Mgr. Jarmilu Stejskalovou, Leoše Biskupá, Ing. Petra Blažka, Mgr. Jana
Hazlbauera, Mgr. Aleše Liberdu, Ing. Radka Petráně, JUDr. Martina Ridzoně, Ing. Miroslava Šimka, Mgr. Rastislava

Švece, Petra Váňu
II. stanovuje
že pověřené členky a pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 19, uvedení v bodě |. tohoto usnesení,
mohou podle ustanovení § 76, odst. 2 a § 94, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., 0 hl. m. Praze, ve znění pozdějších
předpisů, užívat závěsný odznak svelkým státním znakem České republiky při občanských sňatcích a při dalších
občanských obřadech

Usnesení č. 44/18/0T/0ŽPD - Výstavba dalši části kolumbária na kbelském hřbitově

dávám ke zvážení podnět k výstavbě další části kolumbária ná kbelském hřbitově, neboť začínají docházet volná
okénka k pronájmu.
V současné době mám cca 30 volných okének, ne všechna jsou však žádaná. Do spodní řady v obvodové jižní zdi vzlíná
vlhkost a to i přes ošetření různými nátěry, které minimálně 2x proběhly v uplynulých letech.
Vzhledem k trendu pohřbívání, kdy téměř každý volí kremaci, je o kolumbárium velký zájem. A to
iz toho důvodu, že např. Vinoř má sice velký hřbitov, ale kolumbárijní okénka nemájí žádná.
Dále dávám ke zvážení zřízení nového chodníčku k urnovým hrobům, o které také narostl v posledních letech zájem.
V zatím poslední části tohoto tzv. urnového háje
mi zbývá posledních 12 míst na pronájem. Při umístění nového chodníčku bych velmi ráda měla poradní hlas, a to

z důvodu číslování hrobů.
usnesení: Rada
ukládá vedoucí OŽPD zadat poptávkové řízení na rozšíření kolumbária v r. 2019 a dle výsledkové ceny bude případně

zahrnuto do návrhu rozpočtu OŽPD.
Usnesení č. 68/18/místostar. - Memorandum o spolupráci
Základní škola Praha — Kbely se hodlá připojit k memorandu o spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání.
Toto memorandum je deklarací o další spolupráci v rámci zapojení školy do dotačních programů a pomoci k rozvoji
vzdělávání a lepší informovanosti v této oblasti. Pro školu ani pro zřizovatele z ní nevyplývají žádné finanční závazky.
Memorandum v příloze.

usnesení: Rada
bere na vědomí a
souhlasís podpisem memoranda o spolupráci

Usnesení č. 70/18/místostar. - Žádost 0 navýšení rozpočtu ZŠ pro rok 2019
Ředitel ZŠ upozorňuje na nespokojivý stav SW pro jídelnu základní školy a navrhuje zakoupení jiného, který by
umožňoval potřebné výstupy a komunikaci sjinými programy. Jedná se však o cca 200 tis. investici, a proto žádá 0
navýšení rozpočtu pro příští rok.

usnesení: Rada
bere na vědomí a
ukládá místostarostce ve spolupráci s EO tuto skutečnost projednat a zohlednit v návrhu rozpočtu na rok 2019.

