Zpráva o činnosti rady MČ pro 8. zasedání ZMČ
předkládá starosta MČ Praha 19
Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 7.
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 2 řádných
zasedáních a 1 mimořádném zasedání a přijala 58 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.

33. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 20.4.2012

Na tomto zasedání rada projednala celkem 67 usnesení a přijala 25 nových usnesení.
Usnesení č. 101/07/OKS, OŽPD – Centrální park Kbely
(33. rada)
Zbytek laviček v II. etapě byl instalován. Travnaté povrchy II. etapy doposud nebyly předány.
Realizační firma provedla rozhrnutí další ornice a osetí.
Dne 2.4.2012 kontroloval stav projektant a vyslovil nespokojenost s možností převzetí.
Písemné odůvodnění nám bude doručeno.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 154/07/OŽPD – Sběrný dvůr
(33. rada)
Magna odmítla možnost existence SD v areálu PALU, neboť zde plánuje bytovou výstavbu.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 278/07/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
(33. rada)
OŽPD průběžně sleduje vývoj celé situace. Starosta a místostarosta informovali radu o
průlomové schůzce a dalším působení LOMu na našem území s ředitelem LOM a generálním
sekretářem ministra obrany.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
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Usnesení č. 1077/2010/OŽPD – Omezení průjezdu nákladních vozidel
(33. rada)
OŽPD vydal stanovení dopravního značení na zákaz vjezdu nákladních vozidel o tonáži nad 6
tun do oblasti severovýchodně od Kbel. Značení je ošetřeno tak, aby tranzitní nákladní
dopravě zbyly pouze dvě trasy, a sice Brandýs nad Labem – Brázdim – Veleň – Třeboradice –
Za tratí – Kostelecká – D8 a Brandýs nad Labem – Dřevčice – Podolánka – Mladoboleslavská –
Kbelská.
Připravuje se úprava DZ jihovýchodně od Kbel, která dále omezí vjezd tranzitní dopravy.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 15/10/OKS – Komise likvidační a škodní
(33. rada)
Nové jednání komise proběhlo dne 23.3.2012, zápis v příloze č. 1. Komise v souladu s bodem
2 zápisu předkládá radě ke schválení návrh Likvidačního protokolu (příloha č. 2). Jedná se o
majetek, který komise na základě návrhu správce majetku, inventarizačních komisí a
posudků odborných pracovníků označila jako poškozený a neopravitelný, resp. jejich oprava
je nerentabilní. Z tohoto důvodu komise doporučuje radě schválit tento majetek k likvidaci.
usnesení : Rada
schvaluje návrh Likvidačního protokolu.
Usnesení č. 157/2/11/OMIBNH – Údržba a opravy hřbitova
(33. rada)
Komisi výstavby byla předložena studie rekonstrukce hřbitovní zdi, komise doporučila další
studie. Projekční práce na rekonstrukci hřbitovní zdi jsou prozatím pozastavené, v první fázi
je nutné zpracovat návrh na opravu márnice včetně zbudování nových WC v tomto prostoru.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 250/11/OKS – Zajištění kulturních akcí v LD
(33. rada)
Obstaravatelská smlouva podepsána. OMIBNH zadal ocenění nabízeného zařízení. V příloze
předkládáme ceník pronájmů zařízení v majetku MČ související s provozem a pronájmem LD
v roce 2012.
usnesení: Rada
schvaluje ceník pronájmů sálu a příslušenství LD.
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Usnesení č. 273/11/ OT - Aktivizace seniorů
(33. rada)
Část I. – cvičení seniorů v DS Mladoboleslavské
 I nadále se pravidelné cvičení každé úterní odpoledne těší velké oblibě;
 Celý tým 31 přihlášených lidí byl rozdělen na 2 celky, z nichž méně mobilní senioři
cvičí pouze v zasedací místnosti DS Mladoboleslavské od 14-15h a další se vydávají na
náročnější sportovní hodinu od 15-16,30h (vykonávají zde aktivity typu Nordic
walking-chůze s turistickými holemi, procházky po Kbelích, navrhován je společný
výlet do ZOO či ostatní);
 V rámci ergoterapie byly zajištěny tvořivé kurzy vyrábění ozdob ze šustí – také se
setkaly s příznivými ohlasy zúčastněných - viz příloha č.5.
usnesení: Rada
s uspokojením bere na vědomí.
Část II.
Zajištění kurzů seniorů práce na PC
Malá klubovna (knihovna) domova seniorů byla vybavena novým nábytkem a 2x PC
včetně internetového připojení. Od 12.4.2012 každý čtvrtek odborná lektorka
postupně individuálně seznamuje zájemce z řad seniorů se základy práce na počítači.
usnesení: Rada
s uspokojením bere na vědomí.
Část III.
Venkovní cvičící stroje pro seniory
Při jednání se seniory byl zjištěn o tyto cvičící stroje značný zájem.
Pí. místostarostka bude v této věci mít konzultační schůzku se zástupcem odboru školství,
mládeže a tělovýchovy MHMP, který sdělí možnosti dotací na projekt k vybudování cvičících
strojů.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit
(33. rada)
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že dne 30.03.2012 převzal ve smyslu předchozího
usnesení prostor bývalého Komorního klubu v Lidovém domě Kbely. V současnosti v prostoru
probíhají kurzy angličtiny a po jejich skončení (červen 2012) dojde k úpravě místnosti pro
potřeby Nízkoprahového centra aktivit.
Tajemník po projednání s p. starostou sděluje, že kbelský podnikatel p. D. umístí do tohoto
zařízení 1x hudební automat a bezplatně elektronické šipky a stolní fotbal jako sponzorskou
pomoc MČ. V této věci bude pro upřesnění dále jednáno.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
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Usnesení č. 362/12/OMIBNH - Obnova historických pomníků na kbelském hřbitově a
v Husově parku
(33. rada)
Byly osloveny odborné firmy k provedení nabídky na opravu Husova pomníku, pamětní desky
obětem světové války a kříže z roku 1867. V příloze předkládáme jednotlivé nabídky,
reference a podrobný rozbor a hodnocení jednotlivých nabídek s tím, že u Husova pomníku
doporučujeme firmu Foit s.r.o., a u pamětní desky a kříže doporučujeme firmu Král- kámen
s.r.o., a to především s odvoláním na reference.
usnesení: Rada
souhlasí s návrhem odboru a
pověřuje vedoucího odboru podpisem objednávky firmě Foit s.r.o. na opravu Husova
pomníku za cenu bez DPH 14 543,- Kč, a firmě Král – kámen s.r.o. na opravu pamětní desky
za cenu 28.000,- Kč bez DPH, a firmě Foit s.r.o na opravu kříže za cenu 109.602,- Kč bez DPH.
ukládá místostarostce připravit úpravu rozpočtu v tomto smyslu.
Usnesení č. 376/2012/OKS, IA – Žádosti o veřejnou finanční podporu
(33. rada)
Za místostar. : Žádosti o VFP projednány v rámci schváleného rozpočtu. IA ve spolupráci s
místostarostkou vypracovaly zásady, pravidla a postup žádostí a následné vyúčtování VFP, a
to dle směrnic ČR, tak EU, která upřesňují či doplňují již používané naše zásady. Nyní jsou
sepisovány rozhodnutí a smlouvy na VFP pro tento rok. V jiném usnesení předkládáme
komplexní materiál ohledně přijetí upravených zásad a pravidel.
Obdrželi jsme další žádosti o veřejnou finanční podporu pro rok 2012:
a) Lesní klub Cestička o.s. – žádá o podporu MČ P19 v celkové výši 38.000,- Kč pro provoz
lesní mateřské školky, přičemž celkové náklady na provoz činí 405.000,- Kč. Z dotace MČ P19
by se hradily náklady na kurzy pro lektory, členský poplatek v Asociaci lesních MŠ, pracovní
pomůcky, vedení účetnictví, pojištění.
b) MČ Praha 9 – žádá o příspěvek na přehlídku mateřských škol celého regionu Prahy 9
„Předškoláček“, které se účastnila také naše MŠ Albrechtická 598 s programem „Cvičíme
aerobik“.
c) Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa – žádá o příspěvek pro
osoby nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou pro jejich zdravotní krátkodobé
rehabilitační pobyty v Domově. Z MČ Praha 19 využívá tento zdravotní pobyt jedna klientka
(v r. 2011), která zde strávila 81 dní. Klientka dle jejich sdělení na pobyty jezdí opakovaně
každý rok. Na pokrytí služeb spojených s pobytem klientky z MČ P19 žádají přispět 10.000,Kč.
S ohledem na skutečnost, že se jedná o individuální záležitost a nelze prokázat veřejný
zájem, nedoporučuji této žádosti vyhovět.
usnesení: Rada
schvaluje veřejnou finanční podporu:
a) pro Lesní klub Cestička o.s. ve výši 38.000,- Kč
b) pro MČ Praha 9 na akci „Předškoláček“ ve výši 2.000,- Kč
neschvaluje VFP:
c) Oblastní charita Červený Kostelec.
Za IA: Interní auditorka předkládá v příloze upravené materiály na základě doporučení
advokátní kanceláře ke schválení. Jedná se o „Zásady poskytování veřejné finanční podpory
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z rozpočtu MČ Praha 19“, vzory příloh č. 4, 9 a 10, formulář „Žádosti o poskytnutí VFP“ a
„Vyúčtování VFP“. Dále předkládám vzor „Rozhodnutí o poskytnutí VFP“ (stačí vystavit u VFP
do 50 tis. Kč na základě usnesení rady) a „Smlouvu o poskytnutí VFP“ (u VFP nad 50 tis. Kč na
základě rozhodnutí zastupitelstva). Vzory formulářů Žádosti i Vyúčtování VFP a vzory příloh č.
4, 9 a 10 k Zásadám.
usnesení: Rada
postupuje předložené Zásady poskytování veřejné finanční podpory Kontrolnímu výboru a
ukládá mu zaujmout k materiálu stanovisko do 14 dnů.
Usnesení č. 379/2012/OKS - Zadání demografické studie
(33. rada)
Byli osloveni další odborníci. Nabídku však zpracovali a předložily pouze dvě firmy.
Materiál v příloze.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
schvaluje nabídku firmy pana Tomáše Soukupa – Výzkumy Soukup za 47.200,- Kč bez DPH tj.
56.640,- Kč s DPH.
Usnesení č. 392/12/OŽPD – Rozšíření Lesoparku Kbely (u Semčické)
(33. rada)
Oplocení na dohodnutých místech bylo odstraněno pomocí zahradníků a brigádníka.
usnesení: Rada
souhlasí.
Usnesení č. 398/2012/OKS-IA – Zásady poskytování veřejné finanční podpory (VFP)
(33. 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.

6
Usnesení č. 406/12/OMIBNH – akustické řešení dozvuku v jídelně ZŠ
(33. rada)
V příloze předkládáme návrhy firem na řešení dozvuku v jídelně ZŠ Albrechtická, kdy dvě
firmy navrhují provést demontáž světel, následnou montáž minerálního podhledu, a zpětnou
montáž světel, jedna z oslovených firem navrhuje montáž plovoucích panelů.
firma
V. Šamberger –
V.M.A.
Akustika Praha
J. Kliment, Praha 2

Způsob řešení
Stropní plovoucí panely Ecophon
Solo
Demontáž světel, montáž
minerálního podhledu
Demontáž světel, montáž
minerálního podhledu

Cena vč. DPH
182 400,-

provedení
3 dny

233 508,-

14 dní

299 280,-

14 dní

usnesení: Rada
přijímá nabídku f. V. Šamberger-V.M.A za celkovou cenu vč. DPH 182 400,- Kč a
pověřuje vedoucího OMIBNH podpisem objednávky této firmě.
Usnesení č. 417/12/OT – Prodloužení pojištění majetku
(33. rada)
Městská část Praha 19 má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti
u Kooperativy a.s. tato smlouva vyprší dne 3.6.2012 roční pojistné činí 400349,- Kč . Na
doporučení pojišťovacího makléře p. J. byla požádána Kooperativa pojišťovna, Česká
podnikatelská pojišťovna a Česká pojišťovna o dodání nabídek. Rozsah pojištění v nabídkách
je stejný.
pojišťovna
Česká podnikatelská pojišťovna a.s.
Česká pojišťovna a.s.
Kooperativa pojišťovna a.s.

roční pojistné
286 180,- Kč
298 424,- Kč
330 530,- Kč

pořadí
1.
2.
3.

usnesení: Rada
pověřuje starostu podpisem smlouvy s Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s.
Usnesení č. 418/12/OSVZ – Výlet pro seniory
(33. rada)
Vedoucí OSVZ v příloze předkládá cenové nabídky na výlet pro seniory. Nejvýhodnější
nabídka je od firmy Penzion Metuje, Teplice nad Metují za částku 435,-Kč/osoba za 1 den
s plnou penzí.
usnesení : Rada
souhlasí a
vybírá nabídku firmy Penzion Metuje za výše uvedenou částku, dále Rada
pověřuje vedoucí OSVZ zajištěním výletu u firmy Penzion Metuje.
Rada ukládá tajemníkovi provést průzkum mezi seniory z DPS a mezi seniory či invalidy
sdružených ve společenských organizacích městské části, zda by také měli zájem o obdobný
pobytový zájezd.
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Usnesení č. 423/12/OKS - Vyhlášení konkurzu na místo ředitele MŠ Kbely
(33. rada)
V souladu s novelou školského zákona navrhuji vyhlášení konkurzu na ředitele příspěvkové
organizace Mateřských škol Kbely, a to tak aby nástup ředitele do funkce byla nejpozději k 1.
8. 2012.
usnesení: Rada
po projednání a v souladu s novelou zákona 561/2004 Sb.
1) odvolává pí K. z funkce ředitele Mateřských škol Kbely s účinností k 31. 7. 2012 a
ukládá starostovi podepsat doklad o odvolání ředitelky, dále Rada
vyhlašuje konkurz na místo ředitele Mateřských škol Kbely,
2) Rada rozhodla o:
- oznámení konkurzu na úřední desce,
- tajemníkovi konkurzní komise pí U.,
- složení konkurzní komise a jejím předsedovi, kterými jsou:
a) předseda pí Š. (zástupce zřizovatele)
b) p. H. (druhý zástupce zřizovatele)
c) odborník v oblasti, např. ředitel podobné školy, bude stanoven po dohodě se
starostou a předsedou komise,
d) inspektor České školní inspekce, pí K.
e) člen komise určený ředitelem MHMP, bude stanoven po dohodě s předsedou
komise.
- náležitosti přihlášky a termín podání:
Splnění předpokladů a požadavků podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů pro výkon funkce ředitele, znalost školské
problematiky a základních předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící
schopnosti, znalost místní problematiky, dobrý zdravotní stav.
K přihlášce bude přiloženo:
ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, doklad o průběhu a délce praxe potvrzený
příslušným zaměstnavatelem, strukturovaný životopis spolu s pracovní referencí, výpis z
Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), u uchazečů narozených před 1. 12. 1971 také čestné
prohlášení dle §2 odst. 1 písm. d) až h) zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění, originál
lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 2 měsíců), koncepci rozvoje
příspěvkové organizace MŠ Kbely a písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účely konkurzního řízení.
Do konkurzního řízení budou zařazeny všechny vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů
se všemi úplnými přílohami doručené poštou nebo osobně na adresu Úřad MČ Praha 19,
úsek školství, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 - Kbely,
a to v termínu do 18. 5. 2012 do 12.00 hodin s označením obálky "Konkurz MŠ Kbely neotvírat".
- předpokládaný nástup ředitele 1. srpna 2012.
Starosta pověřuje místostarostku a úsek školství učinit veškeré následné administrativní
kroky jménem starosty resp. městské části, které povedou k vyhlášení konkurzního řízení ve
smyslu výše uvedeného rozhodnutí a odpovídajícími normami v této oblasti.

Usnesení č. 424/12/OKS – Přezkoumání hospodaření za rok 2012
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(33. rada)
Vzhledem k dobrým zkušenostem s externí auditorskou firmou Bohemia audit jsem oznámila
magistrátu hl. m. Prahy, že pro rok 2012 si nechá Městská část Praha 19 přezkoumat své
hospodaření opět externí auditorskou firmou. Navrhuji zadat přezkum hospodaření za rok
2012 opět této firmě a uzavřít s ní smlouvu o přezkumu hospodaření.
usnesení: Rada
bere na vědomí formu přezkoumání hospodaření pro rok 2012 a
ukládá vedoucímu ekonomického odboru vypracování smlouvy na přezkum hospodaření
s firmou Bohemia Audit s.r.o. v obdobném finančním rozsahu jako vloni a předložit ke
schválení radě.
Usnesení č. 427/12/OT – Informace o provedení kontroly pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského
pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění
(33. rada)
Dne 21. března 2012 proběhla v prostorách ÚMČ Praha 19 ohlášená kontrola za období od
01.03.2010 do 29.02.2012. Personalistka předložila vyžádané doklady personálního
charakteru, jako jsou:
- doklady o plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností v nemocenském a
důchodovém pojištění,
- mzdové listy, zúčtovací a výplatní listiny, rekapitulace mezd,
- doklady o pracovněprávních vztazích, které zakládají účast na nemocenském a
důchodovém pojištění, za účelem prověření a posouzení otázek souvisejících s účastí
na pojištění a s odvodem pojistného,
- doklady pro likvidaci a výplatu dávek nemocenského pojištění,
- doklady o zúčtování a výplatě náhrad mezd za dobu trvání dočasné pracovní
neschopnosti,
- stejnopisy evidenčních listů důchodového pojištění, podkladovou evidenci pro účely
nemocenského a důchodového pojištění, apod.
Kontrole byly přítomny rovněž mzdové účetní pí V. i nová účetní, pí M.
Ze zápisu z uvedené kontroly vyplývá, že kontrola proběhla bez závad a nebyla z ní uložena
žádná nápravná opatření.
usnesení: Rada
s uspokojením bere na vědomí.
Usnesení č. 429/12/OKS - Smlouva o spolupráci a darovací s firmou KNAUF
(33. rada)
Na základě dohody vedení radnice s jednatelem firmy KNAUF předkládáme Smlouvu o
spolupráci a Darovací smlouvu na období 2011 a 2012. Smlouvy v příloze.
usnesení: Rada s potěšením
schvaluje Smlouvu o spolupráci a Darovací smlouvu na roky 2011 a 2012 dle přílohy a
pověřuje starostu podpisem.

34. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 30.5.2012
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Na tomto zasedání rada projednala celkem 65 usnesení a přijala 32 nových usnesení.
Usnesení č. 668/98/OŽPD – Čerpání investičních prostředků OMI (r. 2009)
(34. rada)
Jednání na ÚMČ Praha 19 se konalo 15.5. Zápis je v příloze.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
přejímá u bodu Etapa 0026 – Hornopočernická usnesení a bere ho za své:
upozorňuje, že komunikace Hornopočernická je na hranici sjízdnosti. Je třeba okamžitě
zahájit výběrové řízení na zhotovitele. Dále
upozorňuje na poškození páteřní komunikace Mladoboleslavská, které pokud se tento rok
neopraví, budou náklady v budoucích letech několikanásobně vyšší. Rada dále
přejímá u bodu Etapa 0028 – ČOV Kbely usnesení a bere ho za své:
žádá mandatáře o koordinaci postupu zkapacitnění ČOV Kbely na 16 000 ekvivalentních
osob.
Usnesení č. 390/04/OŽPD – Cyklostezky
(34. rada)
Kolaudace první etapy cyklostezky Mladoboleslavská (úsek Polaneckého-Košařova) je
plánována na polovinu června 2012.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 101/07/OKS, OŽPD – Centrální park Kbely
(34. rada)
Realizační firma provedla rozhrnutí další ornice a osetí.
Firma Prominecon byla zaurgována kvůli dosadbě zmrzlých keřů a stromků a přislíbila
urychlenou nápravu.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 154/07/OŽPD – Sběrný dvůr
(34. rada)
28.5. se bude konat jednání o kbelském sběrném dvoře na RVP MHMP, účastnit se bude pan
místostarosta.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 1077/2010/OŽPD – Omezení průjezdu nákladních vozidel
(34. rada)
OŽPD provedl kontrolu osazení zákazů vjezdu nákladních vozidel v severní části Prahy 19.
Značení bylo osazeno dle stanovení.
HMP stále připravuje úpravu DZ jihovýchodně od Kbel, která dále omezí vjezd tranzitní
dopravy.
Po kolaudaci komunikace Polaneckého proběhne jednání ohledně omezení vjezdu na
komunikaci Toužimská. Předběžně projednáno.
usnesení: Rada
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bere na vědomí.
Usnesení č. 1110/2010/OŽPD – Bezpečné řešení přechodu Mladoboleslavská x Košařova
(34. rada)
Specialista BESIP p. M. z Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP žádost MČ Praha 19 o
úpravu přechodu definitivně schválil a zaslal žádost o zpracování projektové dokumentace na
TSK HMP. Vedle přechodu Košařova žádal také o úpravu přechodu Huntířovská.
Dle metodiky TSK HMP proběhlo předběžné posouzení návrhu úsekem dopravního
inženýrství, který provedl na komunikaci Mladoboleslavská bezpečnostní studii.
Pan K. ze sekretariátu náměstka TSK pro speciální stavby sdělil, že akce je zařazena
v zásobníku akcí na rok 2013, protože v letošním roce nejsou na akce BESIP přiděleny
finanční prostředky. Příprava akce by se urychlila, pokud by MČ Praha 19 nechala sama
zpracovat projektovou dokumentaci.
usnesení : Rada
souhlasí po ročním dojednávání s návrhem pracovníka HMP s tím, že teprve budoucnost
ukáže, jaké řešení bude nejlepší. Rada
ukládá odboru prověřit možnost zřízení chodníku po pravé straně ul. Mladoboleslavská směr
Vinoř mezi východem z Letiště Kbely a zastávkou MHD směr Vinoř.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 157/2/11/OMIBNH – Údržba a opravy hřbitova
(34. rada)
Projektant zpracoval návrh na opravu márnice včetně zbudování nových WC v tomto
prostoru.
usnesení: Rada
ukládá místostarostovi zajistit úspornost této akce a po dohodě s tajemníkem resp. přesunu
finančních prostředků, s úspory chodu úřadu určuje maximální možnou cenu na 1 milion
korun včetně DPH a včetně garáže.
bere na vědomí.
Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD – Projekt naučných stezek ve Kbelích
(34. rada)
Tajemník informuje:
 další Letopisecké setkání v knihovně aneb Kbelské vzpomínání se koná v pátek 1. 6.
2012
 obdrželi jsme řadu historických fotografií, kdy nejzajímavější z nich jsou vystaveny
v prostorách OOS v chodbě, kde čekají zájemci na pořízení OP a pasu (tato aktivita je
velmi chválena), jsou vyvěšeny na webu MČ a postupně spolu s články o historii Kbel
publikovány ve Kbeláku
 je již rozpracován projekt historické naučné stezky, týkající se „kbelských kapliček“
usnesení: Rada
bere s potěšením na vědomí
ukládá tajemníkovi v tomto projektu pokračovat a průběžně radu informovat.
Usnesení č. 418/12/OSVZ – Výlet pro seniory
(34. rada)

11
Tajemník pověřil provedením průzkumu mezi seniory z DPS a mezi seniory či invalidy
sdružených ve společenských organizacích městské části pracovnici PR.
Byl zjištěn velký zájem o výlet do ZOO – bude se konat ve středu 30.5.2012. Byl za výhodných
podmínek zajištěn autobus z DP, účastní se 55 seniorů. Úhrada tohoto výletu bude
provedena z položky OT - aktivizace seniorů.
usnesení : Rada
bere s potěšením na vědomí.
Usnesení č. 421/12/OKS - Zkapacitnění MŠ
(34. rada)
Proběhlo několik jednání s projektantem, ředitelkou MŠ a učitelkami, pro něž bylo prioritou
zachování tělocvičny pro děti. Toto variantní řešení bylo zpracováno a bude projednáno s
hygienikem a požárníky. Stavební řešení bylo předloženo stavebnímu úřadu, případným
realizátorům a technické zajištění akce převzal OIMBNH.
Architekt předkládá návrh výpočtu honoráře. Doporučuji další jednání s ohledem na
provedení kontrolního rozpočtu stavby.
V souladu se skutečností, že tato akce nebyla s ohledem na její aktuálnost v rozpočtu
plánována, doporučuji zvážit žádost o dotaci. Další možnou variantou je přesun zdrojů z jiné
investiční akce, která nebude moci být z tohoto důvodu realizována.
usnesení: Rada
vydává nové rozhodnutí ke stanovení ceny projekčních prací a to na základě výpočtu
z tabulek. Rada
ukládá místostarostce pro finance a EO pro příště zajistit dohled nad platbou za projekční
práce, kdy může být vyplacena v průběhu realizace zálohová platba do výše 50% a doplatek
bude vypočítán (viz. výše), dle ceny díla vybraného dodavatele.
bere na vědomí
Usnesení č. 423/12/OKS - Vyhlášení konkurzu na místo ředitele MŠ Kbely
(34. rada)
Do termínu pro doručení obálek jsme obdržely tři obálky, které budou následně předmětem
otevírání a posouzení formálních náležitostí. Předpokládáme schůzku komise 1. 6. 2012. V
této souvislosti jsme obdrželi jména komisařů za ČŠI a MHMP. Dále doporučuji jmenovat do
konkurzní komise učitelku MŠ Kbely s ohledem na zkušenosti s prací v konkurzních komisích
a znalostí místních poměrů, jako odborníka do komise jmenovat paní ředitelku ZŠ pí K. Další
výhodou paní ředitelky je její dostupnost pro potřeby komise.
usnesení : Rada
bere na vědomí dosavadní průběh konkurzu
ukládá úseku školství dojmenovat a předložit starostovi k podpisu potřebné členy konkurzní
komise dle výše uvedeného a pokračovat v dalších krocích dle příslušných norem a zákonů.
Dále Rada
ukládá místostarostce předložit výsledek konkurzu do 13.7.2012 starostovi a následně Radě.
Usnesení č. 442/12/OMIBNH - osvětlení parkové cesty
(34. rada)
Na základě žádosti občanů vznikla potřeba zbudovat 3 ks veřejného osvětlení na spojovací
cestě, vedoucí parčíkem od ulice Železnobrodská k altánu, a 1 ks veřejného osvětlení u hřiště
Katusická. Tento požadavek byl projednán v komisi výstavby, která doporučuje toto opatření
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realizovat, aby tak došlo ke zlepšení bezpečnosti občanů Kbel. Čekáme na stanovisko f.
Eltodo a.s. o možnosti částečného financování z prostředků MČ a především o následném
převzetí tohoto osvětlení do správy.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 462/12/KŠ – Stanovení poplatku za předškolní vzdělávání od 1.9.2012
(34. rada)
V příloze č. 2 přikládáme informaci vedení MŠ Kbely o způsobu stanovení aktualizace
školkovného od září 2012, ze kterého vyplývá, že školkovné bude ve školním roce 2012/2013
odpovídat Kč 480,-/kalendářní měsíc, což je maximum, které vedení MŠ umožnují příslušné
právní předpisy (§ 123 zákona č. 561/2006 Sb., školský zákon, a příslušná ustanovení vyhl.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
doporučuje ředitelce MŠ Letců řídit se předloženou kalkulací.

