Zpráva o činnosti rady MČ pro 7. zasedání ZMČ
předkládá starosta MČ Praha 19
Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od
6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 3 řádných
zasedáních a 2 mimořádných zasedání a přijala 79nových 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.

28. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 19.12.2011

Na tomto zasedání rada projednala celkem 9 usnesení a přijala 8 nových usnesení.

Usnesení č. 241 /11/OMIBNH – výběrové řízení údržba zeleně a chodníků MČ Praha 19
(28. Rada)
Dne 19.12.2011 v 15.00 hodin proběhlo v souladu s podmínkami soutěže zúžení počtu
žadatelů na 5 a to losem za přítomnosti státního notáře ( protokol o losování v příloze ). Byly
vylosovány následující firmy :
- Imramovský – vegetační úpravy s.r.o., Praha 9
- Pražské služby a.s., Praha 9
- CDV služby s.r.o., Praha 5
- EUKOM s.r.o.,Praha 4
- CENTRA a.s., Praha 5
usnesení : Rada
bere na vědomí průběh výběrového řízení, a na základě výsledku losování
pověřuje starostu podpisem výzvy k podání nabídky výše uvedeným firmám a
ukládá ved. OMIBNH těmto firmám výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace
prokazatelně doručit.
Usnesení č. 332/11/OE – Návrh směrnice o odpisování majetku (28. Rada)
Na základě novely zákona o účetnictví musí městská část od roku 2012 začít odpisovat
dlouhodobý majetek a k 31.12.2011 provést dooprávkování v současnosti používaného
dlouhodobého majetku. K provedení výše uvedeného musí účetní jednotka (městská část)
přijmout vnitřní předpis, kterým upraví postup odpisování majetku v souladu s prováděcími
předpisy a odpisový plán. EO ve spolupráci se zaměstnanci s vhodnou odborností připravil
odpisový plán - seznam dlouhodobého majetku městské části s uvedením jeho stáří a
předpokládané doby používání. Odpisový plán by měl odpovídat skutečné době používání
dlouhodobého majetku, nicméně slouží pouze pro potřeby účetnictví, nikoliv jako podklad
pro vyřazení majetku z používání. Návrh odpisového plánu projednala škodní a likvidační
komise a doporučila jeho schválení radou městské části (viz příloha). Návrh směrnice a
odpisový plán v příloze.
usnesení : Rada
schvaluje směrnici o odpisování majetku a odpisový plán.
Usnesení č. 334/11/místostar. - Dočasné povolení překročení kapacity ŠD v ZŠ Kbely
(28. Rada)
S ohledem na značný nárůst počtu žáků 1. stupně ZŠ žádá ředitelka o dočasné povolení
možnosti překročit kapacitu školní družiny o 9 žáků, a to do června 2013. ZŠ se zavazuje
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dodržet veškerá pravidla a normy vyplývající pro provoz ŠD a pro provoz budou využity
další běžné třídy ZŠ. Dočasné překročení kapacity nebude mít vliv na požadavky vůči
zřizovateli.
usnesení : Rada
schvaluje dočasné překročení kapacity školní družiny při ZŠ Kbely o 9 žáků do doby schválení
cílové kapacity 250 žáků ze strany nadřízeného orgánu.

29. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 26. 01. 2012

Na tomto zasedání rada projednala celkem 80 usnesení a přijala 24 nových usnesení.
Usnesení č. 390/04/místostar., OŽPD – Cyklostezky (29.Rada)
Projektant předložil projekt cyklotrasy do Kyjí ke stanovení dopravního značení na ÚMČ
Praha 14. Na toto vydané stavební povolení následně naváže kbelská část.
usnesení: Rada
Bere na vědomí
Usnesení č. 154/07/OŽPD – Sběrný dvůr (29.Rada)
Probíhají jednání mezi OOP MHMP, Pražskými službami a Magnou o zvolení optimální
varianty vybudování SD v areálu PALu.
24.11.2011 proběhlo s panem místostarostou jednání o dalším možném umístění v jiné
lokalitě. Následovala i prohlídka lokality provedená odborem.
usnesení: Rada
Bere na vědomí
Usnesení č. 278/07/star./OŽPD/OT – Stanovisko Městské části Praha 19 k riziku značného
nárůstu hlukové zátěže vzhledem k předpokládanému zřízení provozu leteckých opraven
na letišti Kbely, včetně jeho rekonstrukce (29.Rada)
OŽPD průběžně sleduje vývoj celé situace.
V pátek 20.1.2012 navštívil na hodinovou návštěvu městskou část ministr obrany. Po řadě
předešlých jednání a korespondenci došli společně ministr obrany a starosta městské části
k závěru, že další výstavba opravárenských prostor pro vojenská zařízení a stroje v k.ú. MČ
Praha 19 nebude uskutečněna. Pan starosta byl informován, že pokud se ministerstvo
obrany rozhodne k výstavbě opravárenské haly např. pro vrtulníky či letadla, bude tento plán
uskutečněn mimo území hl.m. Prahy.
usnesení: Rada
děkuje ministrovi obrany, především proto, že byl ochoten naslouchat i problémům městské
části hlavně v oblasti znečištění vzduchu a hlukové zátěže. Rada
konstatuje, že za posledních 14 let je to první ministr obrany, který se vůči Kbelům takto
zachoval. Dále Rada
ukládá starostovi celou věc dále sledovat a zajistit ve smyslu výše uvedeném písemné
stanovisko ministerstva obrany. Rada
bere na vědomí, že ve stejný den kdy ministr obrany navštívil naší MČ rezignoval na svoji
funkci ředitel LOK s.p. p. P.
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Usnesení č. 897/09/BK – Studie proveditelnosti kamerové ochrany Centr. parku Kbely
(29.Rada)
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že podal MVČR dne 15.12.2011 a ve smyslu
aktualizovaného elektronického formuláře dne 27.12.2011 žádost o závěrečné vyhodnocení
investiční akce kamerového systému.
MVČR po provedení kontroly v informačním systému dne 11.01.2011 v souladu s platnou
legislativou závěrečné vyhodnocení ukončilo, kdy Ministerstvem vnitra ČR potvrzený
formulář o závěrečném vyhodnocení akce dokládá (viz příloha), že aktuálně ukončená
investiční akce MČ Praha 19 s názvem „Kamery – Centrální park Praha 19“ v oblasti
požadavků kladených na čerpání prostředků ze státního rozpočtu ve všech hodnocených
parametrech vyhověla.
Usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 1077/2010/OŽPD – Omezení průjezdu nákladních vozidel (29.Rada)
OŽPD konstatoval snížení průjezdu tranzitní dopravy přes Kbely po zprovoznění Vysočanské
radiály. Další omezení průjezdu by mělo nastat po otevření komunikace Polaneckého.Jednání
o zprovoznění komunikace je nyní na mrtvém bodě,protože dle tvrzení pí Mádlové z OD
MHMP dosud ZAVOS nedodal požadované podklady. Dle dopisu p. P. adresovaného OD
MHMP ze dne 16.1.2012 byly podklady předány a tudíž by mohl být zahájen zkušební
provoz.(viz příloha)
Na základě jednání vyvolaného obcí Přezletice OŽPD připravuje další omezení průjezdu
tranzitní dopravy přes MČ Praha 19.
Usnesení:Rada
Bere na vědomí
Usnesení č. 133/11/místostar. – Žádosti o veřejnou podporu (29.Rada)
Interní auditorka informuje radu o proběhlých kontrolách vyúčtování veřejné podpory
poskytnutých:
1) O.s. CoByDup na akci „Kbelský Halloween 2011“ uskutečněný dne 29.10.2011
v Centrálním parku Kbely. Poskytnutý příspěvek ve výši 5.000,- Kč byl použit v souladu
se schváleným účelem usnesením rady č. 271/2011 dne 12.10.2011.
2) TH Sport s.r.o. na nákup dárků pro děti na Mikulášskou zábavu konanou v Lidovém
domě Kbely dne 2.12.2011. Poskytnutý příspěvek ve výši 5.000,- Kč byl použit v
souladu se schváleným účelem usnesením rady č. 133/2011 dne 30.11.2011.
3) O.s. Kvítek na jezdecký výcvik (hiporehabilitaci) pí K., která reprezentuje MČ P19 na
závodech. Poskytnutý příspěvek ve výši 15.000,- Kč byl použit v souladu se
schváleným účelem usnesením rady č. 133/2011 dne 8.4.2011.
4) Lesnímu klubu Cestička na krytí provozních nákladů spojených s provozem klubu a
výchovou předškolních dětí. Poskytnutý příspěvek ve výši 15.000,- Kč byl použit v
souladu se schváleným účelem usnesením rady č. 133/2011 dne 29.4.2011.
5) Komornímu smíšenému sboru Gaudium Cantorum na uspořádání vánočního koncertu
v kostele sv. Alžběty ve Kbelích dne 26.12.2011. Poskytnutý příspěvek ve výši 5.000,Kč byl použit v souladu se schváleným účelem usnesením rady č. 133/2011 dne
8.4.2011.
6) Kulturnímu a rodinnému centru CoByDup na zajištění provozu centra (mzdové
náklady na recepční, energie, teplo, voda). Poskytnutý příspěvek ve výši 25.000,- Kč
byl zcela využit na mzdové náklady v souladu s usnesením rady č. 133/11 ze dne
14.11.2011.
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Interní auditorka konstatuje, že všechny poskytnuté příspěvky za rok 2011 byly řádně
vyúčtovány a kontrolou nebylo shledáno žádné pochybení. Žádný z výše uvedených příjemců
podpory nebude vracet nevyčerpané finanční prostředky.
usnesení : Rada
bere na vědomí závěry z vyúčtování veřejné podpory.
Usnesení č. 157/2011 – Údržba a opravy hřbitova (29.Rada)
OŽPD připravuje návrh vizualizace zdi – byla oslovena projekční firma s poptávkou nabídky.
usnesení : Rada
Bere na vědomí
Usnesení č. 186/11/OT. – Multifunkční srub v Centrálním parku Kbely (Záměr výstavby WC
včetně umýváren) (29.Rada)
Jeví se potřebné, aby bylo v tomto zařízení umístěno:
WC včetně umýváren v dostatečném počtu, prostor pro nealko občerstvení, 2 klubové
místnosti, místnost pro zázemí a přípravu pro konání svateb, sklad pro předměty nutné pro
konání akcí v parku, možnost venkovního posezení. P. starosta projednává možnost získání
dotačních prostředků na toto zařízení.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 273/11/ OT - Aktivizace seniorů (29.Rada)
Část I.
1. zřízení malé tělocvičny ve volných prostorách bývalé sušárny II.p.(odvětratelný
prostor) v DS Mladoboleslavské – trvá, v jednání
2. vybavení tohoto prostoru vhodnými pomůckami pro seniory, tj. gymnastické míče,
gymnastické podložky, gumový expander, aerobic-ball, činky, balanční podložky, ribstole
dle doporučení odborného cvičitele – trvá, v jednání
3. zajištění vhodného odborného cvičitele pro cvičení a rehabilitace se seniory, níže
výběrové řízení:
a.
cvičitelka ze Kbel – pí A. – pořádá kurzy jógy
…………………………………………………….cena je za 1hod/1skupinu/350,-Kč
b.
dále se nabízí zkušená cvičitelka se seniory – pí J. z Klubu pohybu a krásy
Slunečnice – Praha 1
………………………………………………………cena za 1hod /1skupinu /250,-Kč
c.
dále odborné cvičení s mnoholetou praxí nám nabízí p. H. a p. P. – firma
2beFit, tento odborník byl doporučen z odb.školství a sportu MHMP, kde vzájemně
spolupracují na projektu Praha sportovní a kde by bylo možno v příštím roce v této
oblasti využít dotaci.
………………………………………………………cena za 1hod /1skupinu /1.500,-Kč
V záležitostech výše uvedených bude pí E. jednat se seniory, kteří se písemně přihlásili k
cvičení.
Na cvičení seniorů bylo nakoupeno 20ks gymn. balonů, 20ks gum. ježků masážních, 20ks
pružin.
Dne 24. ledna proběhlo v DPS Mladoboleslavská první cvičení seniorů, které se setkalo
s velkým pozitivním ohlasem. V některých z příštích cvičení byl přislíben přímý přenos
z cvičení seniorů na TV Metropol.
usnesení: Rada
Bere na vědomí
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Část II.
Ve věci zajištění kurzů práce na PC prozatím čekáme na jednání s ředitelkou ZŠ ohledně
možnosti zajištění těchto kurzů v PC učebně ZŠ Albrechtické
- vybavení klubovny DS jedním PC, internetové připojení zde již zajištěno
usnesení: Rada
bere na vědomí
Část III.
Venkovní cvičící stroje pro seniory
Při jednání se seniory byl zjištěn o tyto cvičící stroje značný zájem. Vzhledem k možnosti
získání dotace bude dohodnuta konzultační schůzka zástupce odboru školství, mládeže a
tělovýchovy MHMP a zástupce MČ Praha 19.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 280/11/star. – Návrh dopravního řešení bytové zástavby „Helika – bytový
soubor Kbely“ (29.Rada)
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. 349/12/místostarosta-OT – Projekt naučných stezek ve Kbelích (29.Rada)
Místostarosta ve spolupráci s tajemníkem navrhuje radě vytvořit projekt, jež by zahrnoval
vytvoření souboru informačních panelů rozmístěných po celých Kbelích na místech
významných historicky, kulturně, společensky a botanicky. Každý obyvatel, ale i návštěvník
Kbel, by měl příležitost se na procházkách po Kbelích seznámit s význačnými historickými
událostmi vážícími se k určitým místům ve Kbelích, nebo zajímavostmi o kulturních
památkách, významných rodech a stavbách a přírodních zajímavostech. Informační tabule
navrhujeme stejného typu jako tabule pro cyklostezky, aby se zachoval jednotný ráz. Je
připraven námět pro první historicky zaměřenou informační tabuli, která by byla umístěna u
rybníka v místech, kde byly odkryty nálezy z období pravěku. Archeologické vykopávky svědčí
o nejstarším osídlení Kbel v této oblasti z doby již 4300 – 2300 př. n. l. Postupně budou
připravovány další panely s vývojem historie, osídlení, života a kultury ve Kbelích. Např.
některé další významné archeologické nálezy na území Kbel, dále významné stavby (cihelna,
pivovar), zvonička, Svatováclavská cesta, zajímavosti z moderních dějin a života obyvatel.
Navrhujeme označení těchto informačních panelů názvem např. „Kbelská historie“,
„Zajímavosti Kbel“, „Perličky o historii Kbel“, „Historická naučná stezka po Kbelích“. Kromě
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historických a společenských událostí ve Kbelích připravujeme také naučnou stezku
týkající se přírodních bohatství této lokality.
Tajemník pověřil garancí za úsek historie pí Z. a za úsek naučných stezek za oblast životního
prostředí pí P.
usnesení: Rada
souhlasí s navrženým projektem naučných stezek na území Kbel
ukládá tajemníkovi tento projekt rozpracovat a průběžně radu informovat
Usnesení č. 355/12/místostar. – Závod horských kol (29.Rada)
Místostarosta předkládá radě návrh na udělení souhlasného stanoviska pro uspořádání
závodu horských kol (Gross country) v lokalitě Lesopark Letňany. Pořádající organizací je
cyklistický oddíl „Cycling team Sokol Kbely“ viz. žádost v příloze. Celodenní akce se uskuteční
dne 9.6.2012.
Pořádající oddíl zároveň žádá radu městské části o zapůjčení materiálu (party stanů, stolů,
lavic, elektrocentrály) a o finanční příspěvek 7000 Kč na zakoupení cen pro soutěžící a
pronájem mobilních WC. Dále radu žádají o pomoc s propagací této akce (Kbelák, SMS
zprávy, internet).
usnesení: Rada vítá pořádání této sportovní akce,
schvaluje zapůjčení výše uvedeného materiálu,
schvaluje finanční příspěvek ve výši 7000 Kč, na zakoupení cen pro soutěžící a pronájem
mobilních WC,
schvaluje propagaci akce v médiích MČ,
nařizuje žadateli předložit vyúčtování příspěvku pracovnici vnitřního auditu pí. Z. k následné
kontrole, a to do 7. dnů po uspořádání akce.
Usnesení č. 356/12/knihovna. Akce v knihovně na 1.pololetí roku 2012 (29.Rada)
Knihovnice informuje o plánovaných kulturních a literárních akcích v knihovně na 1. pololetí
roku 2012:
22. 2. 2012 – beseda s p. R, autorem autobiografické knihy-Přežít tohle peklo Stůj co stůj!!! ,
autentické vzpomínky na pobyt v nacistických koncentračních táborech
od. 17.00 hod. v knihovně
30. 3. 2012 – Noc s Andersenem, ve spolupráci s družinou při ZŠ Kbely se knihovna již potřetí
chystá zapojit do celostátní literární akce pro děti
25. 4. 2012 – beseda se spisovatelem p. J., autorem dvou v současnosti vydaných
faktografických publikací- „Skoncujeme s nimi! Varšava bude zničena! „
a „Antropoid kontra Hendrich: známe celou pravdu?“ Tento, ve Kbelích žijící autor, je taktéž
významným sportovním publicistou a napsal již z této oblasti několik knih.
od 17.00 hod. v knihovně
16. 5. 2012 - beseda s autorem p. F., jehož kniha - La Grace pluje!, vzbudila velký ohlas.
Příběh české historické plachetnice, která byla partou kamarádů postavena v Egyptě a vydala
se brázdit světová moře. Součástí programu bude i promítání fotografií a ukázek
z dobrodružných cest této party nadšenců.
od 17.00 hod. v knihovně
5. 6. 2012 – Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře - ve spolupráci se ZŠ Albrechtická
budeme znovu vítat do Řádu obce čtenářské nové rytíře rytířky.
usnesení:Rada
bere na vědomí a
ukládá panu tajemníkovi zvážit možnost pořádání některých akcí v Lidovém domě.
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Usnesení č. 357/12/knihovna. Letopisecká setkání v knihovně (29.Rada)
Knihovna informuje: Letopisecká setkání v knihovně aneb Kbelské vzpomínání
- pravidelná setkání kbelských občanů, hlavně z řad seniorů, kteří budou vzpomínat a
vyprávět o prožitých zajímavých zážitcích a událostech z naší obce i okolí.
- využití poskytnutých materiálů pro potřeby doplnění záznamů v obecní kronice apod.
- akce by měla probíhat každý první pátek v měsíci od 13.00 hod. v prostorách
knihovny.
usnesení: Rada
bere na vědomí a Rada
dává ke zvážení využití Lidového domu.

30. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 17. 02. 2012

Na tomto zasedání rada projednala celkem 90 usnesení a přijala 31 nových usnesení.
Usnesení č. 390/04/místostar., OŽPD – Cyklostezky (30.Rada)
Od 6. února probíhá územní řízení na 2. etapu cyklostezky Mladoboleslavská v úseku
Košařova-Beladova. Ústní jednání je nařízeno na 14. března.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 154/07/OŽPD – Sběrný dvůr (30.Rada)
Probíhají jednání mezi OOP MHMP, Pražskými službami a Magnou o zvolení optimální
varianty vybudování SD v areálu PALu.
24.11.2011 proběhlo s panem místostarostou jednání o dalším možném umístění v jiné
lokalitě. Následovala i prohlídka lokality provedená odborem.
Magna odmítla možnost existence SD v areálu PALU, neboť zde plánuje bytovou výstavbu.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1110/2010/OŽPD – Bezpečné řešení přechodu MladobolesavskáxKošařova
(30.Rada)
Probíhá zpracování PD v režii Odboru dopravy MHMP. Podle usnesení č. 41/10 z 29. rady byl
odeslán dopis koordinátorovi BESIP p. M. s požadavkem na umístění dalšího chráněného
přechodu u vstupu do kasáren.
usnesení : Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 48/10/star. – Komise kultury (30.Rada)
Dne 4.2.2012 se konal DĚTSKÝ KARNEVAL v LD Kbely. Zájem občanů o tyto akce je velký a
proto - jako každý rok – se zúčastnily stovky rodin, jež odcházely nadšení a plní dobré nálady
z příjemně stráveného odpoledne. Již na akci zaznělo velmi mnoho kladného hodnocení a
uznání nad krásně připraveným a organizačně zvládnutým programem.
Na akci se podíleli následující zaměstnanci a jejich přátelé, kterým tímto děkujeme:
p. P., pí B., p. N., pí E.+1, pí U.+2, pí A.+2, pí P.+2, pí M., p. M.,
Náklady:
Moderace –

5000,-Kč

Program-animační-taneční
s dětmi v rámci 3hodin
vč.kostýmů -prezentace
kbelských dětí
Odměny za soutěže
OSA
Balonková výzdoba
Šatna
POŽÁRNÍ OCHRANA,
BEZPEČNOST – HASIČI
ZVUKAŘ
OSVĚTLOVAČ
Úklid
Celkem
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6000,-Kč

3000,-Kč
2000,-Kč
3000,-Kč
500,-Kč
1000,-Kč
3600,- Kč
3000,- Kč
1000,-Kč
28.100,-Kč

Rada schválila tento rozpočet dne 14.11.2011 s tím, že max. povolená částka je
40tis.Kč
usnesení: Rada
vyslovuje poděkování všem organizátorům a
bere na vědomí informace v zápise z jednání kulturní komise.
Usnesení č. 158/2011 – Souhlas se záměrem návrhu výkupu pozemku firmy Magna pro
účely sportovního využití (30.Rada)
Magna souhlasí se záměrem prodeje pozemku u hřiště pro sportovní využití. Viz příloha.
usnesení : Rada
bere na vědomí a
pověřuje starostu odesláním žádosti o výkup pozemku na HMP
Usnesení č. 241 /11/OMIBNH – výběrové řízení údržba zeleně a chodníků MČ Praha 19
(30.Rada)
Dne 15.2.2012 proběhlo otevírání obálek s nabídkami firem. Výběrová komise posoudila
doručené nabídky a v příloze předkládáme radě k rozhodnutí protokol o otevírání obálek
s následujícím výsledkem:
firma
Sdružení údržba Kbely (Imramovský
vegetační úpravy s.r.o. a Gabriel s.r.o.)
Pražské služby a.s.
CDV služby s.r.o.
EUKOM s.r.o.
CENTRA a.s.

Nabídková cena – měsíční paušál vč. DPH
– 214 800,262 473,430 800,238 549,583 465,-

usnesení : Rada
bere na vědomí výsledek soutěže,
určuje za vítěze firmu Sdružení údržba Kbely za měsíční paušální odměnu ve výši 214 800,-Kč
vč. DPH a

pověřuje starostu podpisem oznámení o
běží 15 ti denní lhůta pro podání námitek.
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výběru nejvhodnější nabídky, kdy od doručení

Usnesení č. 250/11/místostar. – Zajištění kulturních akcí v LD (30.Rada)
Místostarostka předložila obstaravatelskou smlouvu doplněnou o termín platnosti "na dobu
neurčitou" s ohledem na výpovědní lhůty ke kontrole právní kanceláři. S ohledem na absenci
účetního firmy Sond Expres nebyl dosud vyhotoven soupis vlastního majetku firmy na
zhotovené bary a světelnou techniku. Dále předkládáme návrh kulturních akcí do května
2012 o dalších návrzích je jednáno. Zástupce firmy Sond Expres žádá z důvodu nemožnosti
předložení podkladů o odložení na další jednání Rady.
usnesení : Rada
bere na vědomí a prodlužuje předložení kompletního materiálu na příštím zasedání Rady.
Usnesení č. 304/2011/místostar. – Bezpečnostní audit MŠ Kbely
Probíhá sledování opatření.
usnesení : Rada
Ukládá místostarostce a p. H. předložit na příští radu závěrečnou zprávu.
bere na vědomí.
Usnesení č. 312/11/OMIBNH – žádost o prodej pozemků parc.č. 650/1, 650/2 k.ú. Kbely
(30.Rada)
Prodej pozemku byl pozastaven.
usnesení : Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit (30.Rada)
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že dle předchozího usnesení Rady zahrnul do návrhu
požadavků pro koncepci rozpočtu na rok 2012 náklady spojené se zřízením a provozem
nízkoprahového centra aktivit v předmětném roce, přičemž i nadále intenzivně jedná o
nových možnostech aktivit realizovatelných v rámci NCA.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 323/11/star., OKS,OMIBNH – inventarizace majetku MČ za rok 2011. (30.Rada)
V příloze předkládáme zápis ze zasedání hlavní inventarizační komise. Inventarizace majetku
k 31.12.2012 proběhla bez závad, nebyly zjištěny rozdíly, závěry z inventarizace byly předány
na HMP.
usnesení : Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 346/12/OMIBNH - Část pozemku parc.č. 1992/3 k.ú. Kbely ul.Úlibická
(30.Rada)
V souladu s usnesením Rady MČ byl zveřejněn záměr prodeje části pozemku parc.č.
1992/3k.ú. Kbely o výměře cca 90 m2 mezi garážemi v ul. Úlibické panu F. B. bytem P9-Kbely,
na postavení prodejny jízdních kol a cyklocentra se servisem jízdních kol. Ve lhůtě pro
zveřejnění se k tomuto záměru nikdo nevyjádřil.
usnesení: Rada
souhlasí s prodejem nezastavěné proluky mezi garážemi v ul.Úlibické, která je součástí
parc.č. 1992/3 k.ú. Kbely, panu F.B. za cenu dle CM pro rok 2012 ve výši 2.300,- Kč/m2.
Přesná výměra prodávaného pozemku bude vyčíslena v geometrickém plánu zhotoveném
nákladem žadatele, který bude součástí kupní smlouvy. Rada
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ukládá OMIBNH připravit materiál pro nejbližší jednání ZZMČ a po jeho schválení
pověřuje starostu podpisem právně prověřené kupní smlouvy.
Usnesení č. 354/12/BŘ – Veřejná služba (30.Rada)
Dne 06.02.2012 byla dle předchozího usnesení podepsána p. starostou „Smlouva o
organizaci a výkonu veřejné služby“ s Úřadem práce ČR. V současnosti probíhá realizace
pojištění pracovníků veřejné služby.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 359/12/OMIBNH - Pozemek parc.č. 1186/2 k.ú.Kbely (30.Rada)
V katastru nemovitostí byla napravena chyba, kdy stavba technického vybavení (telefonní
rozvodna v 1. sídlišti při ul.Boseňská) byla zapsána spolu s pozemkem na LV 1154 –
vlastnictví HMP svěřeno MČ Praha 19. Tato stavba je nyní správně zapsána jako vlastnictví
a.s. Telefónica Czech Republic a je třeba zastavěnou část pozemku o výměře 22 m2 této
společnosti pronajmout. Záměr pronájmu byl řádně zveřejněn.
usnesení: Rada
souhlasí s pronájmem pozemku parc.č. 1186/2 k.ú. Kbely a.s. Telefónica Czech Republic na
dobu neurčitou za nájemné ve výši 200,-/Kč/m2/rok
ukládá OMIBNH připravit právně prověřenou smlouvu a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 360 /12/OMIBNH - Bytový soubor Kbely za ulicí Hůlkova (30.Rada)
Paní P. v zastoupení investorů žádá o souhlas s vyjímečně přípustným využitím pozemku
parc.č. 1938/2 k.ú. Kbely, zařazeného do plochy SP (sportu) k umístění vozidlové
komunikace v rámci předmětné stavby.
Dále pro účely územního řízení žádá o souhlas s vedením komunikace a inženýrských sítí
pozemky v k.ú.Kbely parc.č. 1999/1, 1999/2 a 1890/3, svěřenými MČ Praha 19.
Žádosti byly za účasti investorů projednány v komisi výstavby se souhlasným vyjádřením a
doporučením dále sledovat variantu komunikace „za valem“ a v žádném případě nesouhlasit
s napojením souboru na komunikaci Hůlkova a to ani s vedením staveništní dopravy. Tento
požadavek bude zohledněn již při vydání územního rozhodnutí. Komise doporučuje Radě
MČ vydat ve shora uvedeném smyslu žadateli souhlas.
usnesení: Rada
souhlasí s vyjímečně přípustným využitím pozemku parc.č. 1938/2 a uložením inženýrských
sítí do pozemků parc.č. 1999/1, 1999/2 a 1890/3 (vše v k.ú. Kbely) za předpokladu dodržení
požadavků komise výstavby a rozvoje a
ukládá OMIBNH sdělit toto stanovisko žadateli.
Usnesení č. 362/12/OMIBNH - Obnova historických pomníků na kbelském hřbitově a
v Husově parku (30.Rada)
Vzhledem k letošním 145. výročí zhotovení pomníku na kbelském hřbitově (1867-2012) a
blížícímu se 100. výročí zhotovení pomníku J. Husa v Husově parku je třeba provést
kompletní obnovu těchto památek.
usnesení:Rada
ukládá vedoucímu OMIBNH zajistit poptávkové řízení na obnovu těchto pomníků a
medializaci.
zajistí pí E. a p. M.
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Usnesení č. 371/12/OMIBNH – projekt „Multifunkční kulturní centrum a knihovna“
(30.Rada)
Dlouhodobým záměrem MČ je vybudování multifunkčního kulturního centra a knihovny
v místě staré hasičárny. Již v roce 2010 proběhlo poptávkové a dohadovaní řízení ke koncepci
této stavby. Ze zúčastněných projekčních kanceláří pouze projektový atelier Lang- Špinar
s.r.o. dokázal vyjít vstříc požadavkům městské části na vzhled budovy a zpracoval studii,
která byla projednána a schválena radou MČ. Další zpracování dokumentace bylo
pozastaveno z důvodu nedostatku finančních prostředků v minulých 2 letech.
Vzhledem k vývoji rozpočtu pro rok 2012 nyní předkládáme nabídku této projekční kanceláře
ke zpracování, projednání a dodání dalších 4 stupňů projektové dokumentace a zajištění
geodetických a průzkumných činností:
Studie budovy včetně začlenění do budoucího náměstí
Dokumentace pro územní řízení (DUR)
Dokumentace ke stavebnímu povolení
Tendrová dokumentace
Podklady*:
CENA bez DPH
DPH 20 %
CENA CELKEM vč. DPH
*Podklady obsahují:
Geodetický mapový podklad
Geologický průzkum
Radonový průzkum
Průkaz energetické náročnosti budovy

65 000 Kč
345 000 Kč
613 000 Kč
640 000 Kč
110 000 Kč
1 773 000 Kč
354 000 Kč
2 127 600 Kč

36 000 Kč
48 000 Kč
10 000 Kč
16 000 Kč

Nabídka firmy Lang-Špinar a vyjádření advokátní kanceláře (AK) jsou v příloze.
usnesení :Rada
po projednání a s odvoláním na stanovisko AK:
souhlasí s nabídkou firmy Lang- Špinar atelier s.r.o. na vypracování projektové dokumentace
ve výše uvedeném rozsahu za celkovou cenu 1 773 000 Kč bez DPH (2 127 600 Kč vč. DPH).
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s projektovým ateliérem Lang – Špinar s.r.o. dle
předložené nabídky po prověření návrhu smlouvy o dílo AK.
Usnesení č. 382/2012/PR – Konání pravidelného cvičení v rámci Centrálního parku Kbely
(30.Rada)
Dne 8.2.2012 byl zaslán požadavek Kbelačky pí M., kde zmiňuje možnost konání
pravidelného cvičení v rámci Centrálního parku Kbely (přímo úměrně počasí), přičemž se ptá,
zda-li radnice bude těmto aktivitám nakloněna, bude souhlasit s pravidelným cvičením bez
zvláštních nároků na cvič. pomůcky. Za účast by si účastníci hradili poplatek max. 40,-Kč/hod.
Je možné konat případně pod záštitou radnice.
usnesení: Rada
podporuje tyto aktivity pro kbelskou veřejnost a
souhlasí s konáním prav.cvičení pí M. v Centrálním parku vždy v takové době, aby
nekolidovaly s termíny našich akcí v parku, za podmínek daných zákonem – za sportovní akce
je pronájem za m2/2,-Kč.
Rada promíjí poplatek za pronájem.
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Usnesení č. 384/2012/OT-IA – Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2011
Kbely (30.Rada)
Tajemník informuje radu, že interní auditorka v zákonném termínu zpracovala Zprávu o
výsledcích finančních kontrol za rok 2011 za MČ a dále také roční zprávy našich
subpředkladatelů (za ZŠ Praha Kbely a MŠ Praha Kbely) a všechny zprávy již 01.02.2012
postoupila do systému FKVS (jedná se o informační systém pro podporu provádění a
vyhodnocování finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném
znění, a dle vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční
kontrole). Zpráva obsahuje informace o zajišťování a kontrolách vnitřního kontrolního
systému na úřadu a na příspěvkových organizacích, systém a výkon interních auditů, výkon
provádění veřejnosprávních kontrol a jejich výsledky s vyčíslením kontrolovaného objemu
veřejných finančních prostředků. Dále zpráva obsahuje i souhrn poskytnutých veřejných
finančních podpor městskou částí všem příjemcům podpor a dotací (i sociálních) v roce 2011
a jejich případné kontroly a vyúčtování. Splnění tohoto úkolu vyplývá z ustanovení § 22
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.
Struktura a rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol, postup a termíny jejich předkládání
jsou stanoveny ve vyhlášce č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.
Zprávu za rok 2011 je m.č. povinna předložit v souladu s ustanovením § 33 odst. 6 citované
vyhlášky hlavnímu městu Praze do 15. února 2012.
usnesení : Rada
bere na vědomí zpracování Zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2011 a její včasné
postoupení hl. m. Praze.
Usnesení č. 385/2012/OT-IA – plánované kontroly MHMP v roce 2012 u naší m.č. Kbely
(30.Rada)
Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 73 dne 24.1.2012 byl schválen Plán kontrol na rok 2012 u
naší městské části celkem v rozsahu 5 kontrol.
V samostatné působnosti je plánováno provedení následné veřejnosprávní finanční
kontroly. Termín bude upřesněn, obvykle se tato kontrola prováděla ve II. Q v rozsahu
minimálně 30 dní.
V rámci přenesené působnosti je odbory Magistrátu hl. m. Prahy plánováno provedení
následujících kontrolních akcí:
- kontrola na úseku ochrany životního prostředí
19.4.2012
- kontrola správnosti vybírání místních a správních poplatků
11.9. – 25.9.2012
- kontrola na úseku krizového řízení
27.9.2012
- kontrola na úseku matrik a státního občanství
12.11. – 16.11.2012
usnesení : Rada
bere na vědomí plánované kontroly Magistrátu hl. m. Prahy u MČ Praha 19 v roce 2012.
Usnesení č. 387/12/OT – rozbor internetových stránek pražských městských částí Kbely
(30.Rada)
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst.
2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, pravidelně
monitoruje obsah internetových stránek, které by mohly naplňovat definici audiovizuální
mediální služby na vyžádání. V rámci této činnosti provedla rozbor internetových stránek
krajských měst a městských částí hlavního města Prahy. V žádném z případů nebylo
shledáno porušení zákona.
usnesení : Rada
bere s potěšením na vědomí uspokojující závěr Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kdy
na internetových stránkám MČ Praha 19 nebylo shledáno porušení zákona č. 132/2010 Sb.
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31. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 27.2.2012
Na tomto zasedání rada projednala a přijala 1 nové usnesení.

Usnesení č. 390/12/OE – Úprava výdajů rozpočtového provizoria (31.Rada)
Na základě zákona 329/2011 Sb., § 38 odst. 13, je městská část Praha 19 povinná vyplatit
dávky sociální péče o kterých rozhodla do 31.12.2011 (viz žádost OSVZ v příloze) a dle sdělení
MHMP, kterému adresujeme žádost o dotaci na jejich výplatu, ministerstvo financí rezervuje
prostředky na dotace pro obce, které takové dávky vyplatí v roce 2012. Navrhuji aby městská
část vyplatila tyto sociální dávky z vlastních prostředků do doby, než obdrží dotaci na výplatu
těchto dávek a to formou úpravy rozpočtového provizoria v rámci pravidel schválených
zastupitelstvem MČ – tzn uspořením výdajů v jiném paragrafu.
usnesení : Rada
schvaluje navýšení výdajů rozpočtového provizoria v paragrafu 4185 o 800,- Kč a v paragrafu
4184 o 80 000,- Kč a zároveň snížení výdajů rozpočtového provizoria v paragrafu 6171 o
80 800,- Kč na výplatu dávek zdravotně postiženým občanům a ukládá EO zapracovat výdaj
do návrhu rozpočtu na rok 2012.

32. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 12. 03. 2012

Na tomto zasedání rada projednala celkem 76 usnesení a přijala 15 nových usnesení.
Usnesení č. 1077/2010/OŽPD – Omezení průjezdu nákladních vozidel (32.Rada)
7. března byla otevřena komunikace Polaneckého. Odbor dopravy MHMP ze stanovení DZ na
poslední chvíli nečekaně vyřadil úpravu zákazu vjezdu nákladních vozidel. Ostatní značení pro
nákladní dopravu ve Kbelích je zachováno, od Čakovic tedy nelze projet skrz Kbely do
Žacléřské a nákladní doprava z areálu Dytron a LOM musí odbočit na Polaneckého nebo jet
přes Letňany.
Omezení průjezdu nákladních vozidel severovýchodně od Kbel (Přezletice) stále projednává
Policie ČR.
usnesení:Rada
Bere na vědomí
Usnesení č. 1110/2010/OŽPD – Bezpečné řešení přechodu MladobolesavskáxKošařova
(32.Rada)
Probíhá zpracování PD v režii Odboru dopravy MHMP. Na dopis ohledně umístění
chráněného přechodu u vstupu do kasáren zatím OD MHMP nereagoval.
usnesení : Rada
Bere na vědomí
Usnesení č. 33/2010/OŽPD – Midilinka (32.Rada)
Požadavek na vybudování zastávek a obratiště midilinky byl zahrnut do TV Jilemnická. Jedna
ze zastávek je součástí projektu parkoviště Novákova zahrada.
usnesení: Rada
Bere na vědomí
Usnesení č. 241 /11/OMIBNH – výběrové řízení údržba zeleně a chodníků MČ Praha 19
(32.Rada)
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Dne 8.3..2012 proběhla lhůta pro podání námitek proti výběru nejvhodnější nabídky,
kdy do tohoto termínu žádný z uchazečů práva pro podání námitky nevyužil S ohledem na
tuto skutečnost je možné v souladu se zákonem o veřejných zakázkách ukončit toto
výběrové řízení uzavřením smlouvy s vítězem této soutěže, tj. Sdružením údržba Kbely a po
uzavření smlouvy odeslat všem uchazečům oznámení o této skutečnosti.
usnesení : Rada
bere na vědomí výsledek soutěže,
pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou Sdružení údržby Kbely a dále
pověřuje starostu podpisem oznámení o uzavření smlouvy a
ukládá ved. OMIBNH odeslat na centrální informační systém závěrečnou zprávu. Rada
konstatuje, že toto výběrové řízení bylo jedno z nejsložitějších vůbec v historii,
děkuje vedoucímu odboru a výběrové komisi za maximální nasazení.
Usnesení č. 250/11/místostar. – Zajištění kulturních akcí v LD (32.Rada)
Právní kancelář provedla legislativní úpravy smlouvy spolu s doporučením výpovědní lhůty 6
měsíců s ohledem na druh smlouvy (např. nasmlouvaná představení). Předkládáme
upravenou smlouvu včetně ceníku v příloze.
Sond Expres zpracoval nabídku na odkup zařízení.
usnesení : Rada
schvaluje obstaravatelskou smlouvu s firmou Sond Expres s.r.o. spolu s ceníkem služeb a
pověřuje starostu podpisem smlouvy, dále s ohledem na hodnotu nabídky zařízení
předloženou firmou Sond Expres s.r.o.
ukládá OIMBNH provést ocenění nabízené zařízení soudním znalcem
Usnesení č. 304/2011/místostar. – Bezpečnostní audit MŠ Kbely (32.Rada)
V pondělí dopoledne proběhlo závěrečné jednání spolu se zhodnocením bezpečnostních
opatření.
MŠ Letců : kladně hodnocena provedená jak technická, tak organizační opatření. Jedinou
komplikací je málo kapacitní HW, přepínání obrazovek nestíhá zejména při souběhu
obrazovek při potřebě dohledu dvou kamer najednou. Diskutováno také možné posunutí
kamery, tak aby bylo lépe vidět do tváří.
MŠ Albrechtická : kladně hodnocena provedená technická i organizační opatření. Velkou
komplikací je pro učitelky odbíhání k odemykání učebny, jelikož se pak nemohou věnovat
dětem ve třídě, proto navrhují otevírací bzučáky spolu s kamerovým systémem u stolu
učitelky.
Ředitelka, učitelky i personál, který se systémem pracují velmi oceňují opatření, která zvýšila
bezpečnost dětí v MŠ.
usnesení : Rada
bere na vědomí kladné hodnocení provedených bezpečnostních opatření a
ukládá bezpečnostnímu řediteli provést poptávku na kamerový systém spolu s ovládacím
mechanismem dveří pro třídy MŠ Albrechtická k jejímu dalšímu zvážení.
Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit (32.Rada)
Usnesením Rady ze dne 26.01.2012 bylo zřízeno Nízkoprahové centrum aktivit (dále jen NCA),
které v sobě podřazuje i hernu deskových her a další preventivní aktivity sociálně patologických
jevů.
Bezpečnostní ředitel navrhuje Radě, aby ve smyslu předchozích usnesení Rady bylo NCA
provozováno jako aktivita MČ Praha 19 v prostorech bývalého Komorního klubu v Lidovém domě
Kbely, kdy náklady za energie (světlo, teplo, elektřina) budou zcela hrazeny v rámci správy

majetku MČ Praha 19, přičemž provoz bude
ředitele.
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organizován v rámci agendy bezpečnostního

usnesení: Rada
souhlasí, aby Nízkoprahové centrum aktivit bylo provozováno jako aktivita MČ Praha 19
v prostorech bývalého Komorního klubu v Lidovém domě Kbely a náklady za energie (světlo,
teplo, elektřina) byly zcela hrazeny v rámci správy majetku MČ Praha 19, přičemž provoz byl
organizován v rámci agendy bezpečnostního ředitele a
ukládá vedoucímu OMIBNH zajistit do 01.04.2012 předání prostoru bývalého Komorního
klubu v Lidovém domě Kbely včetně současného vybavení bezpečnostnímu řediteli v rozsahu
dostatečném pro činnost Nízkoprahového centra aktivit a
ukládá bezpečnostnímu řediteli zajistit do 01.04.2012 převzetí prostoru bývalého
Komorního klubu v Lidovém domě Kbely pro činnost Nízkoprahového centra aktivit.
Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD – Projekt naučných stezek ve Kbelích
(32.Rada)
Tajemník informuje:
 v rámci tohoto projektu na podnět knihovnice proběhlo v pátek 2. 3. 2012 první
Letopisecké setkání v knihovně aneb Kbelské vzpomínání,
 toto setkání se uskutečnilo za velké a překvapující účasti, především z řad seniorů, ale
nejen jich,
 bylo zřejmé, že v naší obci je mnoho občanů, kterým není lhostejná historická
minulost a rádi by přispěli svými vzpomínkami a dokumentací k zaplnění případných „
bílých míst“ v dějinách Kbel,
 již při tomto prvním setkání se podařilo nashromáždit nové a takřka unikátní
materiály,
 tato setkaní jsou potřebná nejen k naučným stezkám v úseku historie (občané sami
navrhují eventuální typy na místa tabulí včetně popisků na nich), ale také
k plánovanému vydání rozšířené a aktualizované knihy o Kbelích,
 další setkání se uskuteční v knihovně dne 6. 4. 2012 od 13.00 hod.
usnesení: Rada
bere s potěšením na vědomí
ukládá tajemníkovi v tomto projektu pokračovat a průběžně radu informovat.
Usnesení č. 375/2012/star., místostar. – Žádosti o dotace z rezervy rozpočtu HMP
(32.Rada)
Žádosti v termínu odeslány. Budeme očekávat výsledky projednání na úrovni HMP. Mimo
tohoto místostarostka připravila materiál investičních požadavků pro oblast školství, které by
mělo být projednáváno samostatně z jiné kapitoly rozpočtu hl. m. Prahy.
Návrh usnesení : Rada bere na vědomí.
Usnesení č. 392/12/místostarosta/OŽPD – Rozšíření Lesoparku Kbely (u Semčické)
(32.Rada)
Na základě úkolu od pana místostarosty z ledna minulého roku vedl vedoucí OŽPD řadu
jednání s OOP MHMP, podnikem Lesy HMP a Velkoškolky Kbely o zpřístupnění lesních
pozemků za zahradnictvím veřejnosti.
Poslední jednání proběhla 22.2. a 6.3. Jejich výsledkem je, že nic nebrání zveřejnění
oficiálního umožnění přístupu do zadní části lesních pozemků za zahradnictvím jak od ulice
Jilemnické (při poli), tak i přes lesopark jižní a východní stranou (viz přiložená mapa)
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s podmínkou, že bude odstraněna část starého oplocení našimi silami. Zbytek
oplocenky mladých stromků odstraní Lesy HMP do tří let.
OŽPD proto navrhuje využití brigádníka na prostříhání zbytků oplocení a následnou
medializaci.
usnesení: Rada
souhlasí
Usnesení č. 395/12/star. - Vznik nového sportovního klubu (32.Rada)
Pan H. se dostavil na jednání Rady jako jeden ze zakladatelů nového sportovního klubu ve
Kbelích, který se hlásí k tradici AFK Kbely. Seznámil Radu s tím, že celý oodíl kopané vystoupil
z TJ Sokol Kbely a chce nabídnout zázemí nejen fotbalistům, ale široké sportoní veřejnosti,
jak dospělých, tak dětí. Tento sportovní klub se cítí jako flexibilní moderní pružná organizace,
která je alternativou oproti TJ Sokol Kbely. Zároveň p. H. odvolal svůj podpis a podání žádostí
o veřejnou finanční podporu v zastoupení organizace TJ Sokol Kbely s tím, že v té době
vytvářel snahu nejen získat prostředky, ale i zprůhlednit a zefektivnit činnosti Výboru TJ této
organizace. Po té, co mu to nepodařilo, on sám i celý fotbalový klub v počtu cca 85
sportovců, odešel z výše uvedené organizace a začal budovat nový sportovní klub. Přestože
tato operace byla provedena nedávno, seznámil p. H. Radu s tím, k dnešnímu dni má klub
cca 180 členů a celkovou strukturu pan Haniak předloží v září letošního roku.
Pan H. požádal o souhlas MČ s použitím znaku MČ do znaku a loga nového sportovního klubu
a předložil návrhy.
usnesení : Rada po projednání
schvaluje této organizaci plnou výši dotace dle žádosti (viz usnesení .../12 - Rozpočet). Rada
rozhodne o použití znaku na svém příštím zasedání.
Usnesení č. 398/2012/OKS-IA – Zásady poskytování veřejné finanční podpory (VFP)
(32.Rada)
Interní auditorka na základě legislativních změn vypracovala nové podrobné a zpřísňující
„Zásady poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Praha 19“ (v příloze)
s vymezením podmínek přidělení, průběhu dotačního řízení a povinností žadatelů a příjemců
dotace.
Dále auditorka předkládá vzor „Rozhodnutí“ pro přidělení dotace, který je poskytovatel
povinen vydávat v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
V souvislosti s uvedenými změnami průběhu dotačního řízení auditorka přepracovala též
formuláře „Žádosti“ a „Vyúčtování“ o VFP včetně jejich povinných příloh (vzory formulářů
v příloze usnesení).
Auditorka předkládá radě tyto dokumenty k posouzení a připomínkování a dále je nechává
projít kontrolou advokátní kanceláře. Po zapracování případných připomínek budou
materiály opět předloženy radě ke schválení.
usnesení : Rada
bere na vědomí předložené Zásady a vzory formulářů k poskytování VFP a po prověření
právní kanceláří a zapracování případných připomínek
ukládá interní auditorce předložit následně tyto Zásady ke schválení radě.

Usnesení č. 399/2012/OT Výběr tiskárny pro tisk dvouměsíčníku Kbelák (32.Rada)
Tajemník předkládá nový návrh tiskárny pro tisk Kbeláku. Byly osloveny další tiskárny a
srovnány ceny za tisk v roce 2011 a nabídka cen na rok 2012.
Tisk v roce 2011:
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Na základě usnesení rady č.150/2011/OT
Tisk Kbeláku:
APS Production s.r.o. 28 636,20 Kč bez DPH ( + 10% DPH = 31 500,-Kč)
na vnitřní stránky použit papír 80g LWC
následně firma přesídlila ze Kbel do Čakovic.
Nové nabídky 2012:
Eurotisk Navrátil s.r.o. 31 571,- Kč bez DPH
STICKART
34 650,- Kč bez DPH
TIGIS PRINT
28.300,- Kč bez DPH
na vnitřní stránky použit papír 90g lesk (tj. lepší kvalita, než u dosavadní firmy)
Tiskárna TIGIS PRINT má provozovnu ve Kbelích, ul Toužimské 943/24a v bývalém objektu
Leteckých opraven.
Byl zde proveden zkušební výtisk u „Kbelák 37“ a kvalita tisku odpovídá požadavkům.
Tajemník doporučuje pro další Tisk Kbeláku využívat služeb tiskárny TIGIS PRINT s.r.o..
Vzhledem k možnostem monitorovat průběžně nabídky tisku a vybírat z nižších cen
nedoporučuje uzavírat s tiskárnou smlouvu, aby byla možnost v případě nižší nabídky na tuto
nabídku reagovat. Samozřejmě k úhradě dochází až po dodání Kbeláku.
usnesení: Rada
souhlasí a
vybírá dle předložených nabídek tiskárnu TIGIS PRINT.

