Zpráva o činnosti rady MČ pro 3. zasedání ZMČ
– předkládá starosta MČ Praha 19

Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období
od 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 4 řádných
zasedáních, 1 mimořádném zasedání a přijala 66 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.
Usnesení č. 390/04/místostar., OŽPD – Cyklostezky
I.
etapa byla již v minulém roce předána OMI, v měsíci září proběhlo předání
dokumentace TSK.
II.
etapa - byla dokončena projektová dokumentace firmou Proconsult, připravuje se
předání.
OŽPD objednalo vypracování jednoduché studie Cyklostezky Kbely – Vinoř – Ctěnice.
OŽPD připravuje podklady pro podporu případné dotace podané TSK.
usnesení : Rada
Bere na vědomí a zároveň starosta informuje, že zahájí jednání s HMP ve věci získání
dotace s fondu EU ve výši cca 14 mil. Kč
Usnesení č. 101/07/OKS, OŽPD – Centrální park Kbely
V jarních měsících umístí Prominecon zbytek laviček v II. etapě.
V jarních měsících bude nutno opravit trávníky rozježděné od trhovců.
usnesení: Rada
Bere na vědomí
Usnesení č. 154/07/OŽPD – Sběrný dvůr
Probíhají další jednání se soukromým subjektem a s Pražskými službami, a.s. o pozemcích
v PALu – o sběrném dvoru a recyklačním středisku.
usnesení: Rada
Bere na vědomí
Usnesení č. 278/07/star./OŽPD/OT – Stanovisko Městské části Praha 19 k riziku nárůstu
hlukové zátěže souvislosti s vyhlášením hlukových pásem letiště Kbely a souvislosti
s předpokládaným rozšířením provozu leteckých opraven na tomto letišti.
Odbor životního prostředí situaci neustále monitoruje.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 507/08/ míst. – Služebna městské policie
Služebna zakoupena a převedena do majetku MČ. Byla podána žádost na HMP na
dofinancování úhrady DPH z kupní ceny.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 740/09/místostar. – Projekt Komunitního plánování
Proběhlo jednání se zástupcem firmy Lara, která by zajistila ze zdrojů MHMP školení či další
setkání pracovních skupin a zahájení prací na střednědobém plánu soc. služeb.
usnesení : Rada
bere na vědomí.
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Usnesení č. 897/09/BK – Studie proveditelnosti kamerové ochrany Centr. parku Kbely
Očekává se rozhodnutí MHMP ohledně finanční podpory podaného projektu kamerové
ochrany.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 1051/2010/BK - Analýza bezdrátového, výstražného a informačního systému
Očekává se rozhodnutí MHMP ohledně finanční podpory projektu bezdrátového, výstražného
a informačního systému.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č.1077/2010/OŽPD Omezení průjezdu nákladních vozidel
V souvislosti s dokončováním komunikace „Nová Toužimská“ je zpracováván návrh na
omezení tranzitu nákladních vozidel přes centrum Kbel. Další doplnění a úprava je závislá na
termínu dokončení komunikace Nová Toužimská.
OŽPD projednal s PČR sjednocení dodatkových tabulek pod značkami B4 zákaz vjezdu
nákladních vozidel. Vzhledem ke skutečnosti, že v naší MČ jsou umístěny dodatkové tabulky
„mimo dopravní obsluhu“ tak i „mimo zásobování“, bude toto sjednoceno na přísnější „mimo
zásobování“. Na tuto úpravu je potvrzena policií výkresová dokumentace, vydáno Stanovení
dopravního značení a v nejbližších dnech bude objednána u dodavatelské firmy úprava
dopravního značení.
usnesení:Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 1109/2010/OŽPD Osvětlení zastávky Leteckých opraven
Byl připraven dopis pro radní U. o bezúplatném převodu pozemku na HMP s tím, že OŽPD
doporučuje přičlenit k žádosti i zelené plochy směrem od konečné zastávky ke garážím a
PALu, čímž vznikne vhodný prostor pro rozšíření „Zeleného centra Kbel“ směrem
k Lesoparku Letňany. Počítá současně s převzetím pozemků, na nichž jsou stavby MČ.
Návrh dopisu radní U. s mapkou je v příloze.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 1110/2010/OŽPD Bezpečné řešení přechodu Košařova
Bylo projednáno v komisích, OŽPD zpracovává žádost formou dopisu a další postup.
18.2. proběhla porada o dalším postupu u pana starosty.
Dne 22.2. proběhlo jednání OŽPD a OD MHMP s tím, že město navrhlo vlastní řešení a je
připraveno uhradit výstavbu středového ostrůvku, pokud MČ připraví projektovou
dokumentaci do VI. 2011.
Dne 24.2. proběhla na Radnici MČ prezentace přisvětlení přechodů Let-diodami.
usnesení : Rada nadále
preferuje označení světelných přechodů led-diodami. Při projednání v Radě byly
vyjmenovány značné nedostatky řešení středový ostrůvek.
ukládá vedoucímu OŽPD p. L. jednat v tomto smyslu s HMP a zahájit v této věci široké
poptávkové řízení i formou internetového zadání.
Usnesení č.2/2010/OŽPD Parkoviště Semilská 926,927
Bylo projednáno v komisi dopravy. Komise dopravy v novém složení se ztotožňuje se
stanoviskem minulé komise, která toto projednávala na svém jednání v 09/2010 a
nedoporučuje odprodej.
usnesení : Rada
bere na vědomí
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Usnesení č. 25/10/OT – Návrh na využití plotů MČ Praha 19 k reklamním účelům
Ceník zpracován, podepsán p. starostou (v příloze). Zájemci jsou postupně oslovování.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Trvá
5
0
0
Usnesení č. 27/10/Bezp.řed. - Dlouhodobě nezaměstnaní na údržbu obce (úklid sněhu)
Očekává se potvrzení o bezdlužnosti pro koncepci žádosti o evropské prostředky.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Trvá
5
0
0
Usnesení č. 28/10/Bezp.řed. - Bezpečnostní komise MČ Praha 19
Datum dalšího zasedání BK bude stanoveno po dohodě s předsedou BK
Bezpečnostní ředitel dojednal s ředitelkou ZŠ dohodu o bezplatném pronájmu prostoru
tělocvičny ZŠ Kbely.
Ke koncepci dohody o pronájmu bylo nutno přistoupit vzhledem k předchozímu usnesení
Rady o možnosti rozšíření a přesunu preventivních kurzů sebeobrany zaměstnanců MŠ, ZŠ,
MČ Praha 19 a knihovny ze staré hasičské zbrojnice, Toužimská 760, Kbely, do vhodnějších
prostor budovy tělocvičny ZŠ Kbely.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 33/2010/OŽPD Midi linka
Přílohy byly předloženy na 1. jednání Rady.
Bylo projednáno v komisi dopravy.
16.3. proběhne místní šetření a jednání se zástupcem ROPIDu.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 48/10/star. – Komise kultury
Jednání kulturní komise se konalo 21.2.2011 (viz zápis v příloze)
Komise informuje Radu o proběhlých kulturních akcích
26.2.2011 se uskutečnil KARNEVAL pro děti i dospělé
Náklady: 31.000,-Kč
Moderování včetně zajištění soutěží – kulis a další zábavy – 3 000,-Kč
malování na obličej/použitý materiál– 1 000,-Kč
kostýmy pro organizátory – 1 200 ,-Kč
balonková show+výzdoba celého sálu – 3 000,-Kč
PO asistence – 500,-Kč
šatna - 500,-Kč
tanečky/ukázky i výuka – 3 000,-Kč
odměny za soutěže – 5 700,-Kč
zvukař – 3 600,- Kč
osvětlovač – 3 000,- Kč
stoly – přípravu zajistili členové komise kultury
uklid – 1000,-Kč
energie LD 5 000 Kč
Na přípravě i samotné organizaci se podíleli ve svém volném čase níže uvedení zaměstnanci a
ostatní: p. P., pí Š., p. N., pí E., pí M., pí U.+manžel+děti, pí N., pí Š., pí P., pí B., p. P., pí. P.
Akce byla velmi kladně hodnocena přítomnými rodiči i dětmi (účast přes 200 lidí), akce trvala
v příjemné atmosféře s perfektně zpracovaným programem OS Prima den od 15 do 18hodin.
usnesení: Rada za přípravu, organizaci a celkový bezchybný průběh karnevalu MČ Praha 19
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vyslovuje poděkování jmenovitě: p. N., p. P., pí E., pí M., pí U. a rodině, pí N., pí Š., pí P.,
pí B, p. P., pí. P.
bere na vědomí, že tajemník všem zmíněným zaměstnancům ÚMČ poskytne příslušné
náhradní volno za přesčasovou práci
Vypouští se
1.3.2011 MASOPUSTNÍ PRŮVOD DĚTÍ v 11hodin v prostorách radnice
První březnový den se vydal masopustní průvod dětí z MŠ Albrechtické na svou pravidelnou
obchůzku po Kbelích. O tom, jak umí krásně zpívat a tancovat jsme se přesvědčili i zde na
radnici, kde byly děti uvítány p. starostou a zaměstnanci radnice. Zpívající děti přišly
v pestrobarevných tradičních maskách, s bubínky a dalšími roztodivnými nástroji a jejich paní
učitelky celé vystoupení doprovázely hraním na klávesy. Stejně – jako každý rok se jim tato
krásně připravená akcička velmi vyvedla na jedničku a za všechny pan starosta dětem i
učitelkám poděkoval sladkou odměnou a květinkou.
Náklady: cca 3 000,- Kč
Usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 68/11/místostar. – Žádost na MHMP o přidělení bytu rodině R. – azylanti
Za OMIBNH – na základě žádosti MČ byl byt 3/1 z kvoty HMP rodině R. přidělen.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Vypouští se.
5
0
0
Usnesení č. 3/10/OMIBNH – inventarizace majetku a závazků MČ za rok 2010
Inventury majetku, závazků a pohledávek za rok 2010 ve smyslu § 29 a 30 zákona 563/91 Sb.
o účetnictví byly provedeny, nedostatky a rozdíly nebyly zjištěny. V příloze předkládáme
zápis hlavní inventarizační komise – příloha č. 1 – 2.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 69/2011/taj. – Jednací řád (náplň a činnost) Výborů zastupitelstva Městské
části Praha 19
Tajemník předkládá Radě po právním prověření upravený Jednací řád Výborů zastupitelstva
Rady MČ Praha 19 (viz příloha).
usnesení: Rada
schvaluje po připomínkách Jednací řád a
bere na vědomí a
ukládá místostarostce předložit k projednání a schválení na následujícím ZZMČ
Usnesení č. 71/2011/OBINH/taj. – Smlouva o zajištění bezplatného internetového
připojení pro občany Kbel
usnesení: Rada
ukládá závěrečný termín k předložení celkového materiálu duben 2011.
bere na vědomí.
Trvá
5
0
0
Usnesení č. 76/11/Komise kultury – Návrh na vznik dětského dramatického kroužku
sdružení Prima den
Za OMIBNH – smlouva o pronájmu je u právníka.
PR - 1.3.2011 bylo uskutečněno jednání sdr.Prima den s ved. OMIBNH ve věci smlouvy,
kterou nyní zpracovává právní kancelář Chytil a Mann.
usnesení : Rada
bere na vědomí
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Usnesení č. 79/11/OMIBNH - Dostavba školní jídelny a kuchyně
Ve spolupráci s předsedou komise výstavby p. O. byl přizván p. A. k provedení úvodního
návrhu s propočtem předpokládaných nákladů.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 89/11/OKS-IA – Výběrové řízení na MHMP – obor praktické lékařství
Na základě pověření paní místostarostky jsem se zúčastnila výběrového řízení dle zákona č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v oboru všeobecné praktické lékařství na
Magistrátu hl. m. Prahy dne 9.2.2011. Toto výběrové řízení se týkalo vyslovení souhlasu
zástupců zdravotních pojišťoven p. B., který se uchází o místo praktického lékaře ve Kbelích
na zdravotním středisku. Usnesením rady č. 774/09 byla p. B. pronajata ordinace k tomuto
účelu. Výběrového řízení jsem se zúčastnila spolu s p. B., abych jako zástupce MČ
prezentovala naléhavou potřebu dalšího praktického lékaře ve Kbelích. Komise se skládala
z deseti zástupců jednotlivých zdravotních pojišťoven a České lékařské komory. Výsledky
řízení budou známy za 10 dní a budou zveřejněny 1 měsíc na úřední desce Magistrátu.
V případě kladného souhlasu nadpoloviční většiny zdravotních pojišťoven pro p. B. jako
praktického lékaře ve Kbelích, povede poté doktor sám jednání s jednotlivými pojišťovnami o
uzavření smluv.
usnesení : Rada
bere na vědomí průběh jednání výběrového řízení na Magistrátu pro obor všeobecné
praktické lékařství.
Usnesení č. 84/11/OŽPD - Pasportizace údržby veřejných prostranství MČ Praha 19
OŽPD ve spolupráci s OMIBNH připravuje pasportizaci výkonu udržování veřejných ploch
v současné době prováděné firmou Prinsitt.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 92/11/OMIBNH – bezpečnostní folie - služebna MP
Z důvodu ochrany majetku a v souladu s vnitřní směrnicí pro zadávání zakázek malého
rozsahu v příloze předkládáme nabídky 3 firem na dodání a montáž bezpečnostní folie na
okna a vstupní dveře u budovy služebny MP- příloha č. 2 – 4.
firma
sídlo
Cena vč. DPH
Milan Jindra
Dřísy 246, Mělník
55 632,50 Kč
STASA s.r.o.
Pokorného 14, Praha 9
62 877,50 Kč
MARTES, ing. Z. Kuna
Legerova 2, Praha 2
61 404,- Kč
Doporučujem firmu M. Jindra, Dřísy.
usnesení : Rada
souhlasí s nabídkou firmy M. Jindra za konečnou cenu 55 632,50 Kč a
pověřuje ved. OMIBNH podpisem objednávky fimě M. Jindra za cenu vč. DPH 55 633,- Kč.
Usnesení č. 93/11/ OMIBNH – výběrové řízení na prodej pozemku p.č. 99, k.ú. Kbely
V souladu se záměrem MČ o prodeji pozemku p.č. 99, k.ú. Kbely o výměře 376 m 2 v příloze
předkládáme právně zpracované výběrové řízení na prodej tohoto pozemku s termínem
ukončení 11. 4. 2011 a výzvu zájemcům k předložení nabídek – příloha č. 5 – 10.
usnesení : Rada
souhlasí s předloženou výzvou a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 95/11/OMIBNH - PRE věcné břemeno p.č. 868/2, 869/3, 2068/2 k.ú. Kbely
PREdistribuce, a.s. se sídlem Svornosti 3199 Praha 5, která vložila do uvedených pozemků
kabelové vedení 22kV a 1 kV v celkové délce 22 m, žádá o zřízení věcného břemene jeho
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umístění a provozování. Žadatel přistoupil na úhradu za zřízení tohoto VB ve výši 20.000,Kč bez DPH. V příloze předkládáme žádost a návrh usnesení na nejbližší jednání ZZMČ –
příloha č. 34 – 40.
usnesení: Rada
souhlasí s uzavřením smlouvy na zřízení věcného břemene uložení a provozování kabelů
22kV a 1kV do pozemků parc.č. 868/2, 869/3, 2068/2 k.ú. Kbely svěřených MČ Praha 19, ve
prospěch oprávněného PREdistribuce, a.s. za jednorázovou úhradu 20.000,- Kč bez DPH,
ukládá OMIBNH připravit materiál do nejbližšího jednání ZZMČ a po jeho schválení
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o zřízení věcného břemena.
Usnesení č. 96/11/OMIBNH - věcné břemeno k poz. p.č. 2102 a 1988/1 k.ú. Kbely
T-Systems Czech Republic, a.s., který vložil do uvedených pozemků kabelové vedení stavby
„Optické připojení MKS 1902 + 1906 Praha 19“ o celkové délce 418,8 m, žádá o zřízení
věcného břemene jeho umístění a provozování. Úhrada za toto věcné břemeno bude stanovena
nezávislým znaleckým posudkem. V příloze předkládáme žádost a návrh usnesení na nejbližší
jednání ZZMČ- příloha č. 41 – 47.
usnesení: Rada
souhlasí s uzavřením smlouvy na zřízení věcného břemene uložení a provozování kabelů
optického připojení MKS do pozemků parc.č. 2102 a 1988/1 k.ú. Kbely svěřených MČ Praha
19 ve prospěch oprávněného T-Systems Czech Republic, a.s. se sídlem Na Pankráci
1685/17,19 Praha 4 za jednorázovou úhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem,
ukládá OMIBNH připravit materiál do zastupitelstva a po jeho schválení
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. 102/11/OMIBNH - Stavba č. 0093-TV Kbely, etapa 0023 nám. Fr. Strašila
ZAVOS, s.r.o. předkládá dokumentaci k uvedené stavbě a žádá o uzavření výpůjčky na
dotčené pozemky svěřené MČ. Záměr výpůjčky byl řádně zveřejněn – příloha č. 57 – 60.
usnesení: Rada
souhlasí s uzavřením výpůjčky na pozemky svěřené MČ Praha 19 uvedené v předloženém
majetkoprávním elaborátu k předmětné stavbě,
ukládá OMIBNH připravit právně prověřenou smlouvu o výpůjčce a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 104/11/OE – Zpracování návrhu rozpočtu na rok 2011
OE vypracoval na základě požadavků vedoucích odborů návrh rozpočtu na rok 2011 s příjmy
ve výši 55 718 tis. Kč a a výdaji ve výši 61 190 tis. Kč, do návrhu rozpočtu byly zapracovány
připomínky finančního výboru. (Znění návrhu rozpočtu v příloze)
usnesení : Rada
souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2011 a ukládá EO jeho předložení na ZZMČ a
ukládá vedoucímu OE samostatně vyčlenit dar p. B. pro seniory a
navýšit výdaje o tento dar
Trvá
5
0
0
Usnesení č. 105/11/OE – Rozpočtová změna číslo 1
Rada hlavního města Prahy svým usnesením číslo 20 z 11.1.2011 schválila poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ve výši 9 000 000,- Kč na výplatu příspěvku na péči.
Navrhuji zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu v paragrafu 4195-Příspěvek na péči o částku 9 000
000,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování za rok 2011.
usnesení : Rada
schvaluje zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu v paragrafu 4195 o částku 9 000 000,- Kč
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Usnesení č. 106/10/OE – Rozpočtová změna číslo 2
Rada hlavního města Prahy svým usnesením číslo 20 z 11.1.2011 schválila poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ve výši 2 750 000,- Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce
zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi. Navrhuji zvýšit příjmy a výdaje
rozpočtu v paragrafu 4171- o 600 000,- Kč, v paragrafu 4172 o 100 000,- Kč, v paragrafu
4173 o 50 000,- Kč v paragrafu 4177- o 100 000,- Kč, v paragrafu 4182- o 600 000,- Kč,
v paragrafu 4184- o 500 000,- Kč, v paragrafu 4185- o 700 000,- Kč, v paragrafu 4186- o
100 000,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování za rok 2011.
usnesení : Rada
schvaluje zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu v paragrafu 4171- o 600 000,- Kč, v paragrafu
4172 o 100 000,- Kč, v paragrafu 4173 o 50 000,- Kč v paragrafu 4177- o 100 000,- Kč,
v paragrafu 4182- o 600 000,- Kč, v paragrafu 4184- o 500 000,- Kč, v paragrafu 4185- o
700 000,- Kč, v paragrafu 4186- o 100 000,- Kč.
Usnesení č. 107/11/OE – Finanční výbor
Dne 28.2.2011 proběhlo zasedání finančního výboru zastupitelstva k návrhu rozpočtu MČ
praha 19 na rok 2011. Zápis v příloze.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 108/11/OE – Žádost o využití výtěžku z provozu výherních automatů
Společnost MPM FOR s.r.o., která provozuje ve Kbelích hrací automaty odvede městské části
část výtěžku na veřejně prospěšné účely (kultura, sport.) ve výši 37 257,66 Kč.
Tato společnost žádá žádá, aby jí odvedený výtěžek byl využit na podporu sportovního klubu
HANUMAN GYM z Prahy 13.
usnesení : Rada
preferuje využití výtěžku z provozu výherních automatů ve prospěch kbelských občanů
a odkládá rozhodnutí o využití výtěžku z provozu VHP od společnosti MPM FOR s.r.o.
a ukládá vedoucímu EO vyrozumět žadatele o rozhodnutí rady
Usnesení č. 110/2011/místnost. – Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 19
Nezávislá advokátní kancelář zpracovala dle pokynů p. starosty nový návrh jednacího řádu
Zastupitelstva MČ Praha 19. Viz. příloha
usnesení: Rada
schvaluje Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 19 a
ukládá místostarostce předložit k projednání a schválení na následujícím ZZMČ
Trvá
5
0
0
Usnesení č. 113/11/OKS – Návrh na nového člena komise životního prostředí
Za p. N., který rezignoval na funkci člena komise životního prostředí, je navržen p. K., je
odborníkem v oboru a o členství má velký zájem. Jednání komise se doteď zúčastňoval jako
host.
usnesení: Rada
souhlasí s jmenováním p. K. za člena komise ŽP
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