Zpráva o činnosti rady MČ pro 6. zasedání ZMČ
předkládá starosta MČ Praha 19

Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období
od 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 3 řádných
zasedáních a 5 mimořádných zasedání a přijala 77 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. 241 /11/OMIBNH – výběrové řízení údržba zeleně a chodníků MČ Praha 19
V příloze předkládáme protokol o 1., 2. a 3. jednání hodnotící komise. Celkově bylo doručeno
13 žádostí o účast ve výběrovém řízení. Komise na základě podrobného posouzení
kvalifikačních předpokladů jednotlivých žádostí navrhuje Radě vyřadit následující uchazeče:
uchazeč
Rossy service a.s.
Sad. a zahrad. servis –O. Chládek
Ing. J, Čedík
Mikapa plus s.r.o.
Lesy hl.m. Prahy
Mirabel s.r.o.

Důvod vyřazení – chybějící dokumenty
Čestné prohlášení o spotřební dani, neplatný výpis
Obchodního rejstříku
Čestné prohlášení ke spotřební dani
Čestné prohlášení ke spotřební dani
Výpis z evidence Rejstříku trestů
Čestné prohlášení ke spotřební dani
Čestné prohlášení ke spotřební dani

Výběrová komise dále navrhuje Radě, aby do druhého kola soutěže postoupilo 7 uchazečů,
kteří splnili kvalifikační předpoklady a to :
- EUKOM s.r.o.,
- CDV služby s.r.o.,
- Imramovský – vegetační úpravy s.r.o.,
- CENTRA a.s.,
- Komwag a.s.,
- Pražské služby a.s.,
- ASA s.r.o.
Druhé kolo soutěže (omezení počtu žadatelů na 5 losem), proběhne dne 19.12.2011 v 15°°
hodin v Lidovém domě Kbely za účasti zástupců výše uvedených firem a státního notáře.
usnesení : Rada
bere na vědomí průběh výběrového řízení, a na základě doporučení výběrové komise.
ukládá místostarostovi dohled nad tímto krokem,
odmítá vzít na vědomí zápis č. 3 z výše uvedené komise,
důrazně upozorňuje na ruční přepis dvou znaků,
ukládá zpracovatelské společnosti provést nápravu na příštím zasedání komise,
vylučuje z dalšího průběhu výběrového řízení tyto uchazeče:
- Rossy service a.s.,
- Sadovnický a zahradnický servis – O. Chládek,
- Ing. J. Čedík,
- Mikapa plus s.r.o.,
- Lesy hl.m. Prahy
- Mirabel s.r.o.
a
pověřuje starostu podpisem oznámení o vyloučení ze soutěže výše uvedeným uchazečům.
Rada dále
pověřuje starostu podpisem oznámení o konání losování výše uvedeným 7 uchazečům, kteří
splnili veškeré požadavky na prokázání kvalifikace, a postupují do 2. kola soutěže.
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Usnesení č. 323/11/star.,OKS,OMIBNH – Inventarizace majetku MČ za rok 2011
OKS předkládá příkaz starosty č. 3 k zajištění a provedení inventarizace majetku, závazků a
pohledávek MČ Praha 19 a organizací jí zřízených za rok 2011. Proškolení vedoucích dílčích
inventarizačních komisí proběhne dne 14.12.2011 v 10.00 hodin v zasedací místnosti úřadu.
usnesení : Rada
nařizuje provést inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 19 k 31. 12. 2011 u všech
subjektů hospodaření uvedených v příkazu starosty č. 3, a to v souladu s Plánem inventarizace
a zákonem o účetnictví
ukládá OMIBNH :
- zajistit provedení inventarizací v souladu s práv. předpisy v termínu do 31. 1. 2012,
- předložit Radě zprávu o výsledku inventarizace včetně návrhů na odstranění
zjištěných nedostatků a jejich vypořádání, a to v termínu do 20.2.2012,
ukládá ředitelkám právnických osob :
- zajistit provedení inventarizací v souladu s práv. předpisy v termínu do 31. 1. 2012.
Usnesení č. 390/04/místostar., OŽPD – Cyklostezky
I.
etapa byla předána OMI, v měsíci září 2010 proběhlo předání dokumentace TSK.
Stavba cyklostezky byla započata. TSK si vyžádalo doplnění dokumentace o
aktualizovaná vyjádření k sítím. Ta byla následně objednána.
II.
etapa - byla dokončena projektová dokumentace firmou Pro-consult, bylo
požádáno o územní řízení.
22. listopadu začala stavba I. etapy cyklostezky Mladoboleslavská (A265). Investorem je TSK
HMP. OŽPD poskytuje investorovi součinnost, díky čemuž byla stavba zahájena ihned po
výběru zhotovitele.
22. listopadu Komise RHMP pro cyklodopravu podpořila snahu MČ Praha 19 a MČ Praha 18
vybudovat cyklostezku Metro Letňany – lesopark – Kbely. V návaznosti proběhne jednání p.
K. s majitelem letiště.
22., 23. a 25. listopadu proběhlo jednání s Policií ČR, odborem dopravy a předsedou dopravní
komise Prahy 14 nad detaily projektu cyklotrasy Kbely – Kyje. Konečně byla nalezena shoda
na koncepci řešení, nyní je třeba dopracovat jednotlivé detaily.
24. listopadu úspěšně proběhla kontrola vyznačení jednosměrek ze strany TSK HMP.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
ukládá OŽPD zanést vývoj do map a předložit na příští radě.
Usnesení č. 1077/2010/OŽPD – Omezení průjezdu nákladních vozidel
OŽPD ve spolupráci s mandatářem nechal provést instalaci dopravního značení s omezením
vjezdu nákladních vozidel na komunikaci Polaneckého a Toužimská. Stavebník dopracoval
velkou část nedodělků. Dle sdělení pí M. z OD MHMP stavba nebyla dosud zprovozněna,
protože mandatář nedodal podklady potřebné pro předčasné užívání stavby.
23. listopadu proběhlo v Praze - Horních Počernicích informativní jednání zástupců
městských částí a obcí ovlivněných tranzitní dopravou v severovýchodní části Prahy. Jednání
pořádala MČ Praha 20, která zašle zápis.
28. listopadu byla otevřena Vysočanská radiála. OŽPD ve spolupráci s Komisí dopravy
provede v lednu 2012 zkušební sčítání vozidel, aby si ověřil vliv komunikace na provoz ve
Kbelích.
usnesení:Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 159/11/místostar. – Nové pojmenování komunikací
Návrh na pamětní tabuli zpracován, text v příloze. Vzhledem k umístění desky buďto na
betonový plot podél zahrádek či sloup veřejného osvětlení, navrhuji zhotovení desky 60 x 30
cm z plastu bronzového vzhledu s černým písmem, jejíž cena nepřesáhne 5.000,- Kč.

usnesení : Rada
bere na vědomí.
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Usnesení č. 1110/2010/OŽPD – Bezpečné řešení přechodu Košařova x Mladoboleslavská
Dopis koordinátorovi Besipu na OD MHMP p. M. byl připraven, podepsán místostarostou a
odeslán. Na základě žádosti MČ Praha 19 zadal Odbor dopravy MHMP přípravu
dokumentace na bezpečné řešení komunikace Mladoboleslavská.
p. M. bylo předáno usnesení Rady.
usnesení : Rada
Bere na vědomí
Usnesení č. 33/2010/OŽPD – Midi linka
Na základě jednání s organizací ROPID má být od 11. prosince linka 302 posílena zhruba o
22 procent. U železniční linky S3 má být zkrácen interval v nejvytíženějším období ranní
špičky na 30 minut. Závěr jednání s organizací ROPID obsahoval minulý zápis Komise
dopravy.
V příloze jsou spoje linky 302 staré a nové.
usnesení: Rada
bere na vědomí a zároveň velmi kladně hodnotí přístup ROPIDu k celkové koncepci
dopravní obslužnosti městské části, která se neustále zlepšuje.
Usnesení č. 79/11/OMIBNH – Dostavba školní jídelny a kuchyně
Dne 18. 11. 2011 po protokolárním předání zakázky bez vad a nedodělků proběhla závěrečná
kolaudační prohlídka s výsledkem bez závad a byl vydán kolaudační souhlas, následně po
slavnostním otevření přístavby byla jídelna a kuchyně dnem 22. 11. 2011 uvedena do plného
provozu.
usnesení : Rada
bere na vědomí a velmi kladně hodnotí práci autorského dozoru architekta p. A. a vedoucího
odboru OMIBNH.
Usnesení č. 273/11/ OT - Aktivizace seniorů – zejména se zaměřením na seniory bydlící
v DS Mladoboleslavská a Borovnická
P. starosta navrhuje Radě schválit pro rok 2012 částku pro tyto účely 80tis.Kč.
usnesení: Rada
souhlasí s návrhem p. starosty a
ukládá vedoucímu Ekonomického odboru zapracovat tuto částku do rozpočtu 2012 do
kapitoly 4351, s tím, že správce rozpočtu je tajemník ÚMČ
Vypouští se
Tajemník pověřil zajišťováním tohoto úkolu pí E., která po projednání s tajemníkem navrhuje
na základě požadavků seniorů z DS Mladoboleslavská :
I. Tělocvična
1. zřízení malé tělocvičny ve volných prostorách – zatím se nejvhodněji
hodí prostor sušárny II.p. (odvětratelný prostor) v DS
Mladoboleslavské,
2. vybavení tohoto prostoru vhodnými pomůckami pro seniory, tj.
gymnastické míče, gymnastické podložky, gumový expander, aerobicball, čínky, balanční podložky, ribstole,
3. zajistit vhodného odborného cvičitele pro cvičení a rehabilitace se
seniory,
4. tuto tělocvičnu by také využívali i další senioři (tj. nejen bydlící v DS).
usnesení: Rada
souhlasí se zřízením tělocvičny a jejím vybavením a
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ukládá tajemníkovi průběžně informovat
Radu o plnění tohoto úkolu
Trvá
II. zajištění kurzů práce na PC:
1. možnost zajištění těchto kurzů v PC učebně na ZŠ Albrechtické
2. vybavení knihovny v DS Mladoboleslavská několika PC, internetové
připojení zde již zajištěno
Usnesení: Rada
souhlasí
1) se zajištěním počítačových kurzů pro začátečníky a žádá ředitelku ZŠ o poskytnutí PC
učebny pro kurzy seniorů dle časových možností,
ukládá tajemníkovi upřesnit možné vybavení knihovny v DS Mladoboleslavské několika PC
s příslušným nábytkem
Usnesení č. 280/11/star. – Návrh dopravního řešení bytové zástavby „Helika – bytový
soubor Kbely“
Rada obdržela návrh dopravního řešení bytové zástavby s pracovním názvem „HELIKA
bytový soubor Kbely“. Nově vybudovaná komunikace na západním okraji s pracovním
názvem „KB BLOK“ se nachází na odvrácené straně ochranného valu a je otevřena ke
společnosti KB BLOK, bude vybudována v rámci stavby bytového souboru a v době výstavby
bude pro stavbu obslužnou komunikací. Po ukončení výstavby se stane plnohodnotnou
součástí dopravní obslužnosti v tomto místě. Dále na východním okraji je připravována další
možná komunikace, která by zvýšila komfortnost dopravní obslužnosti s pracovním názvem
„ARMÁDNÍ“ a byla by umístěna v ose vjezdové brány do vojenského areálu, tedy na
pozemcích AČR.
usnesení: Rada celé navrhované řešení
vítá a to zvláště s ohledem, že byla dodržena zásada co nejmenšího zatížení místních
obyvatel, tedy nezatěžování komunikací Hůlkova – Košařova a ve svém výsledku se stane
lokalita komfortně a dopravně obslužnou,
souhlasí a
podporuje navržené řešení.
Usnesení č. 313/11/OT – Vnitřní směrnice o majetku a účtování
Tajemník radě předkládá k odsouhlasení aktualizované směrnice z důvodu zásadních změn
v legislativě, která se dotkla celé řady našich směrnic. Dle těchto směrnic se bude např. již za
letošní rok provádět inventarizace majetku. Jedná se o tyto směrnice, jejichž plné znění je
v příloze usnesení (provedené změny ve směrnicích jsou červeným písmem):
1. Inventarizace majetku a závazků
2. Směrnice k evidenci, hospodaření a účtování s majetkem
3. Směrnice o oběhu účetních dokladů a náležitostech finančních operací
4. Vnitřní směrnice k pravidlům pro postup Likvidační a škodní komise při nakládání s
přebytečným a neupotřebitelným majetkem
5. Režim peněžních fondů.
usnesení : Rada
schvaluje všechny výše jmenované vnitřní směrnice v předloženém znění, pověřuje p.
starostu a p. tajemníka jejich podpisem a
ukládá vedoucímu EO směrnici Režim peněžních fondů předložit ke schválení na
zastupitelstvo.
Usnesení č. 314 /11/OT – Výsledky z kontroly agendy výkonu přenesené státní správy na
úseku zdravotnictví za roky 2009 a 2010
Dne 15. 11. 2011 byla provedena pracovníky MHMP odborem zdravotní péče kontrola
přenesené působnosti městských částí na úseku zdravotnictví za roky 2009 a 2010.
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Kontrolovanými úseky v této oblasti byly součásti agendy OSSP, ŽO a Bezpečnostního
ředitele.
Kontrola byla realizována kontrolou veškerých spisů zpracovávaných v kontrolované oblasti
v daném období. Na základě této kontroly byl vypracován závěrečný výstup obsahující popis
zjištění a závěrečné hodnocení v následném znění: Ve vedení spisů nebyly zjištěny formální,
obsahové ani procesní nedostatky. Roční přehled přestupkových spisů veden. Míra zavinění
v přestupkovém řízení byla řádně zdůvodněna vzhledem k závažnosti přestupku nebo deliktu a
součinnosti při řízení.
usnesení: Rada
bere s uspokojením na vědomí vynikající závěr protokolu z kontroly agendy
výkonu přenesené státní správy na úseku zdravotnictví za roky 2009 a 2010 kdy
v kontrolovaných oblastech nebyly shledány nedostatky
Usnesení č. 298/11/OT – Výsledky z kontroly agendy výkonu státní správy na úseku
vodního hospodářství
V srpnu 2011 provedli pracovníci Ministerstva zemědělství (odbor státní správy ve vodním
hospodářství a správy povodí) kontrolu zajišťování agendy výkonu státní správy na úseku
vodního hospodářství v rozsahu působnosti náležející Ministerstvu zemědělství za roky 2009
a 2010. Kontrola byla zaměřena na způsob fungování odboru a prověření namátkou několika
vybraných spisů. Výkon státní správy ve vodním hospodářství na odboru životního prostředí
byl shledán bez závad, na velmi chvalitebné úrovni. Příkladné je zejména vedení spisové
dokumentace a dodržování procesních postupů v souladu se správním řádem. Patrná je zde
velmi dobrá znalost vykonávané agendy na úseku vodního hospodářství. Pozitivně je též
hodnocena činnost při aplikaci vodního zákona v citlivých oblastech nové výstavby bytových
domů, kdy požadavky na zasakování předčištěných vod do pískovcových podloží se
zachovávají podzemní vody, a dále přístup vodoprávního úřadu z hlediska poskytování
metodické pomoci žadatelům na základě vznesených požadavků o konzultaci.
usnesení : Rada
bere s uspokojením na vědomí vynikající závěr protokolu z kontroly ve věci zajišťování
agendy výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství, kdy v kontrolovaných oblastech
nebyly shledány nedostatky a naopak pozitivně hodnocena práce zaměstnanců odboru
životního prostředí.
Usnesení č. 299/11/OT – Výsledky z kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku
živnostenského podnikání
V říjnu 2011 provedl Magistrát hl. m. Prahy kontrolu výkonu přenesené působnosti na úseku
živnostenského podnikání na živnostenském odboru ÚMČ Praha 19. Kontrola byla zaměřena
na věcnou správnost postupu živnostenského odboru v rámci výkonu agendy vedené podle
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele a agendy vztahující se k nařízení č. 16/2005 Sb. hl.m.Prahy, kterým se vydává
tržní řád, a to za období let 2009, 2010 a 2011 do dne kontroly. Výkon agendy živnostenského
podnikání byl shledán bez závad. Při srovnání práce tohoto živnostenského odboru
s ostatními živnostenskými odbory v Praze, lze práci odboru označit za kvalitní, pečlivou,
svědčící o značném pracovním vytížení jednotlivých pracovníků. Vzhledem k počtu
podnikatelů na obvodu MČ P19, vydaných živnostenských oprávnění a zejména z důvodů
nárůstu požadavků na zkvalitnění a zefektivnění kontrolní činnosti, se doporučuje zvážit
rozšíření kontrolního oddělení o jednoho pracovníka.
usnesení : Rada
bere s uspokojením na vědomí vynikající závěr protokolu z kontroly ve věci zajišťování
výkonu přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání, kdy v kontrolovaných
oblastech nebyly shledány nedostatky a naopak pozitivně hodnocena práce zaměstnanců
živnostenského odboru.
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Usnesení č. 300/11/OT – Výsledky z kontroly výkonu státní správy na úseku
matrik a změny jména a příjmení a na úseku státního občanství
Ve dnech 25.10. a 27.10.2011 provedl Magistrát hl. m. Prahy kontrolu výkonu státní správy
na úseku matrik a změny jména a příjmení a kontrolu výkonu státní správy na úseku státního
občanství na odboru občanskosprávním na ÚMČ Praha 19. Kontrola byla zaměřena na
prověření úrovně výkonu státní správy při vedení matrik, sbírek listin a souvisejících evidencí
(zákon č. 301/2000 Sb. a vyhl. č. 207/2001 Sb.), na správní řízení při povolování změny jména
a příjmení (zákon č. 301/2000 Sb., č. 500/2004 Sb.) a na výkon státní správy na úseku
státního občanství. Závěr kontrolní skupiny byl takový, že výkon státní správy na úseku matrik
a na úseku státního občanství je u kontrolovaného úřadu na velmi dobré úrovni. Kontrola
neshledala žádné závady a nebyly tedy uložena žádná nápravná opatření.
usnesení : Rada
bere s uspokojením na vědomí vynikající závěr protokolu z kontroly na úseku matrik a
státního občanství, kdy v kontrolovaných oblastech nebyly shledány nedostatky a naopak
práce zaměstnanců občanskosprávního odboru byla hodnocena na velmi dobré úrovni
Usnesení č. 305/11/OKS-IA – Výsledky z kontroly dotací Sboru dobrovolných hasičů
V květnu 2011 provedl Magistrát hl. m. Prahy kontrolu dotací poskytnutou jednotkám Sboru
dobrovolných hasičů. Kontrola je prováděna pravidelně na našem úřadě, coby u příjemce
veřejné finanční podpory. Kontrola byla zaměřena na čerpání a využití prostředků v roce 2010
k danému účelu. Kontrolou bylo zjištěno použití veřejných prostředků přidělených MČ P 19
výhradně k plnění úkolů požární ochrany a činnosti Sboru dobrovolných hasičů Kbely
v souladu s určenými účely přidělené dotace. Současně bylo doloženo dodržování zákona č.
133/1994 Sb., o požární ochraně, a v souladu s platnými právními předpisy. Dále pak plnění
dalších povinností pro městskou část z tohoto zákona vyplývajících. V kontrolovaných
oblastech nebyly v rámci úřadu shledány nedostatky a byly dodržovány podmínky pro použití
veřejných prostředků za daným účelem.
usnesení : Rada
bere na vědomí uspokojující závěr protokolu veřejnosprávní kontroly na místě ve věci dotací
jednotkám SDH, kdy v kontrolovaných oblastech nebyly v rámci úřadu shledány nedostatky a
byly dodržovány podmínky pro použití veřejných prostředků za daným účelem.
Vypouští se
Usnesení č. 306/11/OKS-IA – Výsledek z veřejnosprávní kontroly u TJ Sokol Kbely
Kontrolní výbor ve spolupráci s interní auditorkou provedli veřejnosprávní kontrolu u TJ
Sokol Kbely, které MČ Praha 19 poskytla v letech 2010 a 2011 veřejnou finanční podporu.
Kontrola byla zaměřena na dokumentaci při podávání žádostí a na vyúčtování poskytnutých
dotací. Dále bylo kontrolou na místě ověřeno nakoupení sportovních potřeb ve výši 18 tis. Kč
v roce 2011, pořízení sportovních branek a rekonstrukce střídače, na které přispěla MČ v roce
2010 v celkové výši 71.330,- Kč. Při kontrole byly zjištěny nedostatky v úplnosti
dokumentace (TJ Sokol nedodal v některých případech přílohu k žádosti či písemné
vyúčtování dotace). Po vytýkacím řízení byly chybějící doklady doplněny. Z kontroly
vyplynula doporučení jak pro TJ Sokol Kbely, tak pro MČ – důkladně dbát na předkládané
dokumenty, požadovat veškeré dokumenty k žádosti o poskytnutí dotací ještě před jejím
přidělením v radě. Při vyúčtování dotace požadovat předkládání zprávy o využití dotace,
včetně podrobného vyúčtování a požadovaných dokladů.
usnesení : Rada
bere na vědomí výsledek a doporučení vyplývající z veřejnosprávní kontroly na místě ve věci
dotací poskytnutých TJ Sokol Kbely.
Usnesení č. 315/11/OT – Seznam kontrol provedených na ÚMČ Praha 19 v r. 2011
Tajemník předkládá radě pro informaci seznam všech kontrol provedených v roce 2011.

-

7

Rok 2011 byl výjimečný z hlediska
počtu externích kontrol provedených
na našem úřadě za posledních pět let.
- V průměru se jednalo vždy o 10 kontrol za rok, v letošním roce však na úřadě
proběhlo celkem 16 externích kontrol.
- Všechny kontroly proběhly bez zjištěných závad, včetně přezkumu hospodaření.
V příloze usnesení je uveden seznam provedených kontrol včetně kontrol a auditů,
které provedla interní auditorka v roce 2011. Jednalo se celkem o tři audity a 9
veřejnosprávních kontrol. V plánu do konce roku 2011 má ještě uskutečnit dalších 7
kontrol u příjemců veřejné finanční podpory.
Shrnutí: na ÚMČ Praha 19 bylo v roce 2011 provedeno celkem 16 externích kontrol a
interních kontrol bude provedeno celkem 21.
usnesení: Rada
bere na vědomí celkový počet kontrol a s uspokojením hodnotí práci všech zaměstnanců
úřadu, kteří se zasloužili o bezvadné výsledky provedených kontrol.
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.
Starosta podal souhrnnou informaci se současnými výsledky, které jsou vyvrcholením
šestileté práce a snažení. Došlo zde k zásadnímu zlomu ve vyjednávání s ministrem obrany
(resp. předminulý dva ministři nejednali vůbec) a k první shodě ohledně budoucnosti LOM.
usnesení:Rada
bere s velkým uspokojením na vědomí,
děkuje starostovi, zvláště pak
děkuje ministrovi obrany ČR za jeho lidský a profesionální přístup v problematice hlukové
zátěže obyvatel Kbel a všem zúčastněným, kteří nejenom MČ Praha 19, ale v součtu pěti
městským částem pomohli k naplnění tohoto bodu.
Samostatné poděkování patří pak Sdružení občanů Kbel a sousedních obcí pro zlepšování
životního prostředí pod vedením p. M., Rada při této příležitosti
uděluje medaili 2. stupně p. M. za dlouholetý přínos ke zlepšování životního prostředí na
našem území a zvláště pak jako zakladateli výše uvedeného občanského sdružení. Rada
ukládá starostovi i nadále vyjednávat v této věci až do uzavření celého problému.
Usnesení č. 133/11/místostar. – Žádosti o veřejnou podporu
OKS:
Na schůzce s panem starostou požádala zástupkyně Kulturního a rodinného centra CoByDup
o veřejnou podporu pro tento rok ve výši 30 tis., která se skládá z již schválených 5 tis. na
akci Halloween a 25 tis. Kč na zajištění provozu centra, tj. na mzdu úvazku recepční,
materiálové náklady a služby spojené s provozem prostor centra – energie, teplo, voda. Dále
žádá o podporu na příští rok, a to ve výši 60 tis. na provozní náklady, 50 tis. na výstavbu
přístřešku pro kola a 40 na drobné dovybavení centra.
usnesení : Rada po projednání
Schvaluje příspěvek centru CoByDup na rok 2011 ve výši 25 tis. Kč na provozní náklady
(mzdy, materiál, energie), dále
Ukládá místostarostce zahrnutí požadavku KRC CoByDup ve výši 150 tis. Kč do požadavků
rozpočtu na rok 2012, Rada dále
Žádá KRC CoByDup o vypracování zprávy o hospodaření za rok 2011 a předložení
veškerých písemných žádostí o veřejnou podporu dle směrnice MČ Praha 19 včetně plánu
výdajů a příjmů na rok 2012.
Interní audit:
Interní auditorka informuje radu o proběhlé kontrole vyúčtování veřejné podpory poskytnuté
ATVS Palestra VOŠ spol. s r.o. na pokrytí části provozních nákladů silničního běžeckého
závodu Palestra Kbelská 10. Akademie předložila interní auditorce vyúčtování této akce dne
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21.10.2011 včetně kopií účetních dokladů. Celkové náklady akce činily 120.000,- Kč,
předložené faktury v celkové částce 31.651,- Kč, podíl MČ Praha 19 činil 10.000,- Kč.
Kontrolou dokladů bylo ověřeno, že prostředky veřejné finanční podpory byly využity
v souladu se schváleným účelem v usnesení rady č. 133/2011 ze dne 8.4.2011, tj. na úhradu
nákladů v rámci běžeckého závodu Palestra „Kbelská desítka“, který se konal dne 5.3.2011.
ATVS Palestra VOŠ spol. s r.o. nebude vracet nevyčerpané finanční prostředky za rok 2011.
usnesení : Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 282/11/ OMIBNH - Trasa elektronických komunikací společnosti Centralis
Společnost VYDIS v zastoupení s.r.o. Centralis Horní Počernice, žádá pro potřebu územního
řízení o vyjádření ke stavbě nové trasy el. komunikací na území Kbel o celkové délce úložné
trasy cca 8455 m. Trasa bude vedena v chodnících, nezpevněném terénu a bude křížit
komunikace. Komise výstavby se záměrem souhlasí a doporučuje radě MČ vydat kladné
stanovisko. Před zahájením stavby bude na jednotlivé etapy se uzavřena smlouva o výpůjčce,
kde budou stanoveny podmínky vstupu na jednotlivé pozemky. Na uložení kabelů do
dotčených pozemků bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
včetně výše finanční úhrady.
usnesení: Rada
pozastavuje projednávaný bod neboť není naplněna podmínka záruky připojení veškerých
obyvatel městské části, zvláště pak rodinných domků a
ukládá místostarostovi spolu s právní kanceláří zpracovat návrh společné smlouvy se
stanovením podmínek za jakých je ochotna MČ udělit souhlas s otevřením chodníku
prakticky v celé MČ a to včetně sankčních podmínek nedodržení této smlouvy.
Usnesení č. 284/11/OMIBNH - Záměr pronájmu nebytového prostoru-zubní ordinace
S.r.o. KATORGA, která provozuje zubní ordinace v několika obvodech hlavního města,
hodlá převzít zubní praxi po pí. K., která odchází do důchodu. Aby nový provozovatel mohl
požádat o registraci na MHMP a převzít smlouvy s pojišťovnami, musí předložit právo
k užívání prostor ordinace. Tento uchazeč hodlá ordinaci vybavit novými moderními přístroji
a provést drobné úpravy jako malování, položení nové podlahy aj. a zajistit odbornou
zubařskou péči tak, aby nedošlo k prodlení v léčbě stávajících pacientů. Nájemné nabízí ve
výši 5.000,- Kč/měsíc, tj. o 838,-Kč více než je současný nájem.
usnesení: Rada
ukládá OMIBNH zveřejnit záměr pronájmu prostor zubní ordinace pro s.r.o. KATORGA a
po uplynutí lhůty předložit Radě k rozhodnutí.
Usnesení č.293/2011/OMIBNH/OŽPD - vánoční osvětlení
Předkládáme nabídku firmy Eltodo na zajištění montáže, demontáže a provozu vánočního
osvětlení pro naší MČ v letošním roce.
položka
Cena bez DPH
Cena vč. DPH
Montáž osvětlení
46 800,56160,Demontáž osvětlení
31 200,37 440,Provoz od 4.12. 2011 do 31.12 2011
14 294,17 153,Provoz od 1. 1. 2012 do 6.1 .2012
3 047,3 656,Výměna klas. Žárovek za žárovky LED 420 ks 24 360,29 232,CELKEM
119 701,143 641,V příloze dále předkládáme smlouvu o podnájmu, kdy předmětem podnájmu je kabelová a
stožárová část veřejného osvětlení v Praze-Kbelích, na kterém je umístěno a připojeno
vánoční osvětlení, které je v majetku nájemce, firmy Eltodo. Vánoční osvětlení bude
instalovat a demontovat výhradně nájemce.
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Firma Eltodo musí používat nízko – energetické LED žárovky, neboť stávající
klasické žárovky má již pouze v omezeném množství. Bylo předjednáno, že polovinu žárovek
v našich dekorech vymění za žárovky LED a demontované žárovky budou pro letošní rok
sloužit jako náhradní. Za výměnu žárovek poskytne firma Eltodo slevu na demontáž a montáž
a sníží se náklady na energii. I přes skutečnost nákupu 420 ks LED žárovek bude výsledná
cena vánočního osvětlení při zachování počtu dekorů nižší oproti loňskému roku o 7.500 Kč.
usnesení : Rada
souhlasí s nabídkou firmy Eltodo,
pověřuje vedoucího oddělení dopravy při OŽPD podpisem objednávky na montáž a
demontáž osvětlení a dále
pověřuje starostu podpisem smlouvy o podnájmu
Usnesení č. 302/11/OT – Upgrade síťových prvků ÚMČ Praha 19 – spolupráce při
realizaci projektu eGovernment v Praze.
V návaznosti na smlouvu o partnerství (INO/40/01/002138/2009) mezi Městskou částí Praha
19 a Hlavním městem Prahou jsme zdarma obdrželi hardwarové vybavení v rámci projektu
„e-Government do obcí – Czech POINT“ v celkové výši 1. 081.000,- Kč.
Aby bylo možné nové servery zapojit do naší stávající sítě a využít jejich kapacitu i pro náš
projekt virtualizace (Usnesení č. 1115/10/OT – Rada č. 105 ze dne 27.10.2010) je nutné
zmodernizovat stávající, přes 10 let staré koncové síťové prvky. Celý rack se servery a
datovými úložišti bylo nutné umístit do technické místnosti v přízemí z důvodu nedostatku
místa v centrální serverovně ve druhém patře. Po důkladné konzultaci jsme vybrali technické
řešení, které nejen umožní zapojení serveru do naší sítě, ale zároveň celou síť zrychlí, neboť
propustnost sítě se zvýší ze stávajících 100MB na 1000MB. Vzhledem k tomu, že se jedná o
nové moderní technologie, nebude do budoucna problém například s použitím protokolu
IPv6, a dalšími případnými technologickými novinkami. Schéma řešení viz příloha.
Cenová kalkulace vychází z řešení na metalice, řešení optikou je momentálně cenově
nevýhodné. Jedná se o hardware a instalaci včetně kabeláže.
Cenová poptávka byla uskutečněna u čtyř firem a to YOUR SYSTEM, spol. s r.o., OASA
COMPUTERS s.r.o., CESA, a.s. a SOFTMARKET, spol. s r.o.
V příloze jsou předloženy podrobné cenové nabídky uvedených firem.
Tajemník informuje, že v rozpočtu pod položkou 6171-6125 bylo plánováno 300.000,- Kč,
vyčerpáno 43.000,- Kč, tj. výše uvedená částka je k dispozici.
Firma
YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
OASA COMPUTERS s.r.o.
CESA, a.s.
SOFTMARKET, spol. s r.o.

cena v Kč
230.542,80
235.404,00
251.786,40
254.556,00

Na základě poptávkového řízení doporučují informatici zajistit výše uvedené u firmy YOUR
SYSTEM, spol. s r.o. Celková cena vč. DPH bude činit 230.542,80 Kč.
Přílohy:
4x cenové nabídky jednotlivých firem
1x schéma řešení
usnesení: Rada
souhlasí a
ukládá tajemníkovi zajistit výše uvedené u firmy YOUR SYSTEM, spol. s r.o. za částku
230.542,80 Kč včetně DPH.
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Usnesení č. 275/11/OMIBNH – výměna stoup. a lež. rozvodů SV a TUV Katusická
683 – 5
V bytovém domě Katusická 683 – 685, Kbely je nutné provést výměnu původních
stoupajících a ležatých rozvodů studené, teplé vody a odpadů včetně poměrových měřičů
vody. Po zpracování projektové dokumentace a slepého výkazu výměr nezávislým
projektantem byla zaslána výzva více zájemcům k podání nabídky na provedení této zakázky
s termínem dokončení do 31.11.2011. V příloze předkládáme následující nabídky:
firma
sídlo
IČO
Cena bez DPH Cena vč. DPH
F. Němec
Knovíz
13761382
910 701,1 092 841,P. Přibyl
Praha 4
14968550
1 030 875,1 237 050,Wolfinvest s.r.o.
Čechtice
28514050
919 697,1 103 634,Rossy service a.s. Praha 4
26423804
881 367,1 057 640,Mona group s.r.o.
Praha 8
24707457
899 627,1 079 552,Na základě výsledku poptávkového řízení navrhujeme přijmout nabídku f. Rossy service a.s.
za celkovou cenu vč. DPH 1 057 640,- Kč.
usnesení : Rada
přijímá nabídku f. Rossy service a.s., Praha 4 za celkovou cenu vč. DPH 1 057 640,- Kč a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy o dílo.
Usnesení č. 297/11/OT – Nařízení tajemníka o rozšíření služeb Úřadu MČ Praha 19
(viz www.praha19.cz)
Tajemník - počínaje dnem 8.11.2011:
1. na dobu mimo stanovené úřední hodiny (tj. Po a St 8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00, Út a
Čt 8.00 - 12.00) si může občan MČ P19 telefonicky objednat návštěvu u
příslušného pracovníka, viz telefonní seznam,
 informace na Webu MČ: Na dobu mimo stanovené úřední hodiny si můžete
telefonicky objednat návštěvu u příslušného pracovníka, čímž si zajistíte jeho
přítomnost, neboť v této době může být například na místním šetření, či na
jiném jednání mimo své pracoviště.
2. podatelna a recepce je nyní nepřetržitě v provozu po celou pracovní dobu úřadu,
 tzn. i přes polední přestávka, podatelnu v této době vyřizuje pracovník recepce.
3. Vedoucí odborů neprodleně zajistí, aby na recepci ÚMČ Praha 19 – hlavní budova,
byly k dispozici všechny potřebné formuláře, které pracovník recepce poskytne
občanům v době mimo stanovené úřední hodiny (i v době polední přestávky).
usnesení : Rada
bere s uspokojením na vědomí
Usnesení 308/2011/star. - Udělení čestného uznání starosty MČ Praha 19
Starosta městské části uděluje čestné uznání p. H. za čestný a poctivý přístup při nálezu
většího objemu peněz při rekonstrukci koupelny v nájemním bytě v majetku MČ Praha 19.
Pan H. neváhal, celý nález oznámil bytovému odboru a částku v celkovém objemu cca 186
tisíc odevzdal jako nálezce. Jak bylo sděleno v mediích MČ provedla dozor nad naplněním,
resp. poskytnutím nálezného ze strany dědiců této částky.
usnesení: Rada ještě jednou
děkuje p. H. za mimořádnou čestnost a poctivost
Usnesení č.267/2011/ OT. – Vandalství na hřbitově
Tajemník: ze soboty na neděli 1.-2. 10. 2011 došlo k bezprecedentnímu poničení sedmi
náhrobků urnových hrobů na kbelském hřbitově.
Opatření:
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1. starosta Městské části Praha 19 vypsal
odměnu 10.000,- Kč za informace
vedoucí k dopadení pachatelů zrůdného vandalského činu na kbelském hřbitově,
informace zveřejněna na Webu MČ, SMS info kanálem, v Kbeláku,
2. majitelé hrobů byli okamžitě kontaktováni,
3. okamžitá instalace dvou kamer na sloup elektrického osvětlení,
4. pořízena fotodokumentace,
5. zhotoveny 6x cedule – prostor monitorován kamerovým systémem, přidělány na zdi i
vchod,
6. projednáno zintenzivnění kontrol hlídkami MP Kbely, předány klíče od vjezdu na
hřbitov MP p. A., hlídky MP budou v noci vjíždět na hřbitov a provádět kontrolu,
7. bezpečnostnímu řediteli uloženo vstoupit do kontaktu s MP a PČR a aktivně
spolupracovat na vyšetřování,
usnesení: Rada
ukládá tajemníkovi předložit návrh zajištění prostoru hřbitova bezdrátovým kamerovým
monitorovacím systémem spolu s dalšími bezpečnostními prvky včetně orientační
ceny tohoto zařízení a souvisejících prací

