Zpráva o činnosti rady MČ pro 11. zasedání ZMČ
předkládá starosta MČ Praha 19
Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 10. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 4 řádných zasedáních a 3
mimořádných zasedání a přijala 47 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.

46. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 19.12.2012
Na tomto zasedání rada nepřijala nová usnesení.
Usnesení č. 561/12/OMIBNH - výběrové řízení na pronájem restaurace Lidový dům
V příloze předkládáme protokol o otevírání obálek na pronájem restaurace Lidový dům.
Návrh usnesení : Rada
ruší výběrové řízení a
pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu s firmou Sond - expres s.r.o. o prodloužení
nájmu restaurace Lidový dům do 31.1.2013.

47. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 20.12.2012
Na tomto zasedání rada přijala 5 nových usnesení.
Usnesení č. 442/12/OMIBNH - osvětlení parkové cesty
V příloze předkládáme právně prověřenou smlouvu o provozu a údržbě dokončeného rozšíření
veřejného osvětlení parku Katusická a parku Železnobrodská, kdy tato smlouva bude účinná od
1.1.2013 s tím, že MČ bude provoz tohoto rozšíření veřejného osvětlení měsíčně ve výší 931,83 Kč
bez DPH hradit z prostředků OŽPD do doby převzetí tohoto majetku HMP. ZZMČ návrh usnesení o
převodu tohoto majetku na HMP schválilo bez připomínek.
Návrh usnesení : Rada
bere na vědomí dokončení rozšíření veřejného osvětlení a převod tohoto majetku na HMP,
ukládá OMIBNH převod majetku administrativně zajistit a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o jeho provozu a údržbě do doby převzetí HMP.
Usnesení č. 602/12/OMIBNH - výběrové řízení na pronájem restaurace Lidový dům
V příloze předkládáme návrh na vypsání výběrového řízení na nájem restaurace Lidový dům.
usnesení : Rada
vypisuje výběrové řízení na pronájem restaurace Lidový dům a to s upřesněním zadání výběrového
řízení :
a) cena nájmu v měsíčních platbách - cena nezahrnuje náklady na provoz restaurace ( topení,
el.energie, studená voda a teplá voda tj. služby spojené s užíváním nebytového prostoru )
b) doba otevření restaurace stanovena v kalendářních dnech od převzetí nebytového prostoru a
pověřuje starostu podpisem výběrového řízení.
48. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 9.1.2012
Na tomto zasedání rada přijala 13 nových usnesení.
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Usnesení č. 280/11/OKS – Návrh dopravního řešení bytové zástavby „Helika – bytový soubor
Kbely“
Investor oznámil změnu záměru, resp. snížení zástavby a vypuštění komunikace „za valem“.
usnesení:Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že ve v rámci preventivních aktivit dne 15.12.2012 proběhl v
Nízkoprahovém centru aktivit MČ Praha 19 (dále jen NCA) ve spolupráci s výtvarníky Mensa ČR
workshop zaměřený na eukanistiku (malování voskem) s názvem – “Vánoční pocity“, dne 01.01.2012
proběhl v NCA šachový turnaj v bleskovém šachu. Celkové náklady MČ Praha 19 na tyto akce jsou
vyčíslitelné výhradně v propůjčení herních prostor.
Bezpečnostní ředitel dále informuje Radu, že dne 21.12.2012 byl podán ve smyslu předchozího
usnesení grantový projekt v oblasti prevence kriminality vyhlašovateli, kterým je hl. m. Praha.
Vzhledem k ukončení obstaravatelské smlouvy firmy Sondexpres s.r.o., která zajišťovala zásobování a
drobný prodej občerstvení v rámci NCA, bezpečnostní ředitel po projednání s ekonomickým odborem
a odborem živnostenským předkládá Radě návrh ceníku, v jehož rozsahu ve smyslu neziskového
zajištění veřejné služby by mělo NCA od 01.02.2013 poskytovat svým klientům drobné občerstvení
(viz. příloha).
usnesení: Rada
bere na vědomí a
schvaluje předložený ceník, a to s platností od 01.02.2013.
Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD – Projekt naučných stezek ve Kbelích
Tajemník informuje:
Zpracovávají se podklady k tabulím ke kapličkám, informujících o původní podobě kapliček, jejich
výmalbě, zasvěcení a umístění a pracuje se postupně na grafické úpravě tabulí.
O průběhu umísťování nových tabulí bude rada informována.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 353/12/OKS-IA – Veřejnosprávní kontrola na místě – MŠ Praha-Kbely
MŠ provádí inventarizaci majetku, při které by měly být zjištěny nesrovnalosti rozdílu mezi
účetnictvím a evidencí majetku na účtu 028 (nápravné opatření z proběhlé kontroly v roce 2012).
Výsledek inventarizace dosud není znám. O výsledku bude rada informována.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 354/12/BŘ – Veřejná služba
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že na základě Nálezu Ústavního soudu ČR, ÚS 1/12 ze dne
27.11.2012 (viz příloha), v současnosti MČ Praha 19 v rámci projektu veřejně prospěšných prací
nevyužívá žádných osob.
Usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 376/12/OKS, IA – Žádosti o veřejnou finanční podporu
IA informuje radu o stavu čerpání VFP. K dnešnímu dni byly řádně a v souladu se smlouvou a
podmínkami pro čerpání VFP vyúčtovány tyto projekty:

Palestra, spol. s.r.o. – 20 000,- Kč za Kbelskou desítku, (příl. č. 1)

Sdružení pěveckého sboru Camerata – 3 000 Kč za vánoční koncert, (příl. č. 2)

Cestička o.s. – 38 000,- Kč – provoz lesní mateřské školky, (příl. č. 3)

3
CoByDup o.s. – 150 000,- Kč – provoz rodinného centra + stavba přístřešku, (příl. č. 4).
Zbývající dvě dotace budou vyúčtovány ihned po zpracování účetnictví za rok 2012, týká se:

Sportovní klub Kbely o.s. – 340 000,- Kč – činnost sportovních klubů,

Farní charita Neratovice – 50 000,- Kč – charitní pečovatelská služba.
usnesení: Rada
bere na vědomí řádné vyúčtování přidělených VFP pro rok 2012.


Usnesení č. 578/2012/OT – Komise pro kroniku a historii
Nové jednání komise proběhlo dne 12.12.2012, zápis v příloze. Paní kronikářka informovala o
vyhlášení dětské soutěže v MŠ i ZŠ s názvem „Kbelský rybník očima dětí“. Dětské kresby mohou být
využity při Dětském dni a podzimním Posvícení. Komise v případě potřeby může pomáhat při
organizaci oslav výročí Českého rozhlasu ve Kbelích. Dále byly projednány návrhy akcí k připomenutí
dalších významných výročí ve Kbelích a rozděleny úkoly při zajištění fotodokumentace pro Kroniku
obce a artefaktů z vykopávek uskutečněných na území Kbel.
usnesení: Rada
bere na vědomí zápis z 2. jednání komise
Usnesení č. 581/2012/OKS-IA – Žadatelé o veřejné finanční prostředky (VFP) a o dotace na sociální
péči na rok 2013
Interní auditorka informuje radu, že na webové stránky MČ P19 zveřejnila výsledek přidělení VFP
žadatelům na rok 2013 (http://www.praha19.cz/documents/dotace_a_granty.php) a všechny
žadatele zároveň na tuto skutečnost e-mailem upozornila. V průběhu ledna budou postupně
zpracovány ve spolupráci s pí. místostarostkou a advokátní kanceláří smlouvy o poskytnutí VFP.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 602/12/OMIBNH - výběrové řízení na pronájem restaurace Lidový dům
Dne 7.1.2013 proběhlo otevírání obálek výběrového řízení na pronájem restaurace Lidový dům,
protokol v příloze. Ve stanovené lhůtě byla doručena jediná nabídka, a to žadatele p. T., Praha 10.
Zájemce nabízí základní měsíční nájemné ve výši 41 500,- Kč bez DPH, nabídka obsahuje veškeré
náležitosti, požadované v zadání výběrového řízení, a to včetně potvrzené obstaravatelské smlouvy.
usnesení : Rada po projednání
bere na vědomí výsledek výběrového řízení,
pronajímá restauraci Lidový dům za vysoutěžené základní měsíční nájemné ve výši 41 500,- Kč
/měsíčně + aktuální sazba DPH, a
pověřuje starostu podpisem právně prověřené smlouvy na dobu 12 let dle zadání výběrového řízení.
Vzhledem k tomu, že součástí výběrového řízení je i obstaravatelská smlouva na provoz sálu Lidového
domu, která byla žadatelem potvrzena, Rada dále
pověřuje starostu podpisem této obstaravatelské smlouvy s firmou p. T., Praha 10
Usnesení č. 607/13/OMIBNH - cena tepla pro rok 2013
Na základě zvýšení ceny dodávaného tepla od generálního dodavatele PT a.s., kdy zvýšení oproti roku
2012 činí částku 30,60 Kč vč. DPH ( nárůst nákladů na teplo ) + 7,94 Kč ( nárůst sazby DPH), tj.
celkové zvýšení oproti roku 2012 činí částku 38,54 KJč vč. DPH/ GJ navrhujeme po provedené
kalkulaci navýšit celkovou cenu za dodávku tepla o 25,32 Kč/GJ, kdy do navrhované ceny je promítnut
pokles nákladů na el. energii a pokles stálých nákladů a zisku. Cena tepla pro koncového odběratele
pro rok 2013, tedy činí částku
usnesení : Rada
souhlasí s navrženou cenou tepla pro rok 2013, která činí částku pro konečného odběratele částku
633,86,-Kč vč. DPH, tj. zvýšení o 4,16%. a
pověřuje vedoucího OMIBNH podpisem nového cenového výměru pro konečné odběratele.
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Usnesení č. 614/13/OMIBNH - informace k pozemku parc.č. 1988/1 k.ú. Kbely
Katastrální úřad pro hl.m. Prahu zaslal oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí, kdy
z pozemku parc.č. 1988/1 o výměře 70.485 m2 dosud zapsaného pro vlastníka Hl.m. Praha svěřeno
MČ Praha 19, oddělil části předtím vedené jako PK parcely, přidělil jim nová čísla evidence KN a
zapsal původním vlastníkům.
Z uvedeného vyplývá, že ve vlastnictví Hl.m. Prahy svěřeno MČ Praha 19 zůstává pozemek parc.č.
1988/1 o výměře 23.452 m2 a nově vzniklý pozemek parc.č. 1988/39 o výměře 385 m2. AK Chytil Mann po posouzení konstatuje, že předměné oznámení o opravě chyby v údajích katastru je
v souladu se zjištěními vyplývajícími z pozemkových knih a současně nevylučuje možnost rozdělení i
zbývajících 23.452 m2 předmětného pozemku. V příloze oznámení Katastru nemovitostí a stanovisko
AK Chytil - Mann.
Na pozemek parc.č. 1988/1 o původní výměře 70.485 m2 má MČ P 19 uzavřenu nájemní smlouvu se
společnosti VIN AGRO k zemědělské činnosti.
usnesení: Rada
bere na vědomí předloženou informaci,
ukládá OMIBNH vypracovat dodatek k nájemní smlouvě se společností VIN AGRO na sníženou
výměru pozemku parc.č. 1988/1 a nově vzniklý pozemek parc.č. 1988/39 a
pověřuje starostu jeho podpisem po právním prověření
Usnesení č. 618/13/PR – KBELSKÝ VELIKONOČNÍ JARMARK
Stejně jako minulý rok navrhuji přivítat jaro a přicházející velikonoční svátky tradičním kbelským
jarmarkem spojeným s muzikou, programem pro děti i dospělé.
jarmark
Název akce
16.3.2013

Položka/další členění

Předpokládaný
rozpočet

wc 3x
divadélko
zvířátka farmářská s ohradou a dohledem vč.převozu a
veter.opatření
odměny pro lidi na celodenní tvořivky - 7lidí
materiál na tvořivky
občerstvení
moderátorky
odměny bombony
divadelní kejklíři+animační postavy
zvuk
kapela
OSA
převoz stanů,úklid
kurz výroby figurek ze šustí-Ag.Arttam
Celkem:
Usnesení: Rada
souhlasí s předběžnými náklady a ukládá zorganizovat tuto tradiční akci
Usnesení č. 619/13/star. Udělení čestné medaile 2. stupně
usnesení: Rada
Na návrh pana starosty a po projednání

5100
3000
9000
7000
7000
3000
5000
3000
5000
16000
2000
3000
1200
69300
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uděluje p. Č. čestnou medaili 2. stupně a stříbrný odznak „Maják“ v obou provedeních pro významné
osobnosti kbelského života.
Zdůvodnění:
- osobní nasazení při kompletní rekonstrukci Lidového domu
- za velmi odpovědný přístup k majetku MČ, jeho spravování a zabezpečování
- za mimořádné vzorové nasazení v rámci reprezentace MČ a zajišťování kulturních vystoupení.
- zvláštní pozornost si pak zaslouží zajištění, realizace koncertu hudebních skupin např.
Nazareth, Sweet, Uriah Heep či Vítkovo kvarteto a dalších.

49. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 25.1.2012
Na tomto zasedání rada přijala 9 nových usnesení.

Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky
MČ Praha 14 zadala prověřovací studii propojení Kbely-Hloubětín a Kbely-Černý Most v úsecích
navazujících na Praze 14.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 278/07/OKS/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
OŽPD průběžně sleduje vývoj celé situace.
Starosta informoval Radu o jednání s firmou zabývající se měřením hluku a předběžné dohodě o
možnosti sledování hlučnosti v okolí obou letišť.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 15/10/místostar. – Komise likvidační a škodní
Komise předloží seznam majetku k vyřazení po skončení inventarizace majetku za rok 2012.
Inventury probíhají do konce ledna 2013.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 109/11/OŽPD – Dotace na komunální techniku
CTS corp. s.r.o. zpracovatel projektu nabízí smlouvu od firmy BlueFort s.r.o. na obstarání a komplexní
administraci zadávacího řízení na zakázku zadávanou v rámci Operačního programu Životního
prostředí (zametací stroj) za cenu 21 tis. bez DPH. A smlouvu na dotační management projektu za
cenu 30 tis. bez DPH.
Další nabídka je od pí H. (pilotní poradenské místo pro OŽPD, operační program životní prostředí) za
částku 35 tis.Kč a 40 tis.Kč.
usnesení: Rada
souhlasí s nabídkou firmy BlueFort s.r.o. na kompletní administraci výběrového řízení pro nákup
zametacího stroje a
ukládá místostarostovi připravit výběrové řízení dle výše uvedeného a dále
pověřuje místostarostu podpisem právně prověřených smluv s firmou BlueFort s.r.o.
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Usnesení č. 371/12/OMIBNH – projekt „MKC“
Po doplnění posledního souhlasu bylo zahájeno UR. V příloze předkládáme nabídku projekční
kanceláře Lang - Špinar na inženýrské zajištění projednání dokumentace pro stavební povolení za
celkovou cenu vč. DPH 88 560,- Kč.
usnesení : Rada
přijímá nabídku Lang - Špinar atelieru s.r.,o. na provedení inženýrského zajištění projednání
dokumentace pro stavební povolení MKC za celkovou cenu vč. DPH 88 560,- Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. 376/12/OKS, IA – Žádosti o veřejnou finanční podporu (VFP)
IA informuje radu o stavu čerpání VFP za rok 2012. K dnešnímu dni byly řádně a v souladu se
smlouvou a podmínkami pro čerpání VFP vyúčtovány tyto zbývající projekty:

Sportovní klub Kbely o.s. – 140 000,- Kč (vyúčtování třetí části dotace z celkových 340 tis. Kč) –
sportovní činnost klubů,

Farní charita Neratovice – 50 000,- Kč – charitní pečovatelská služba.
Zprávy z kontrol vyúčtování v příloze č. 1 a 2 usnesení.
Současně IA informuje radu o vyúčtování neinvestiční účelové dotace poskytnuté MČ P19 v rámci
dotačního programu J5 pro rok 2012. Oba příjemci dotace (FCH Neratovice a Jahoda) předložili řádné
vyúčtování dotace, finanční prostředky byly využity v souladu s podmínkami dotace a byly zcela
vyčerpány, příjemci nebudou tedy žádné finanční prostředky vracet zpět MČ P19.
usnesení: Rada
bere na vědomí řádné vyúčtování přidělených VFP pro rok 2012 i dotací přidělených v rámci
dotačního programu J5 pro rok 2012.
Usnesení č. 617/13/PR – PLES MČ PRAHA 19 a SDH Kbely 23.3.2013
Již probíhá organizace celé akce.
Náklady
položka
plánovaná částka
hudba
zvuk
světla
Ochranka+has.dohled
šatna
uklid - hyg.služba
příprava sálu
dj
úvodní taneční vstupy TŠ Standard klub
PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ
DEMI SEKT - uvítací drink
tombola za m.č.
OSA – cca
daň z tomboly (nové)
Celkem:
Usnesení: Rada
Souhlasí s předběžnými náklady.
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Usnesení č. 623/13/OMIBNH - záměr prodeje pozemku
Dluhodobým záměrem MČ je vybudování veřejného parkoviště na pozemku p.č. 780/1 ( Novákova
zahrada). V příloze předkládáme návrh geometrického plánu, kterým bude oddělena část o výměře
831 m2 ( nově přiděleno p.č. 780/12 ) a navrhujeme na uvedený pozemek p.č. 780/12 o výměře 831
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m2 vyhlásit soutěž o prodej tohoto pozemku pro výstavbu rodinného domu, kdy získané finanční
prostředky budou použity na výstavbu uvedeného veřejného parkoviště. S ohledem na skutečnost, že
přes tento pozemek je vedena plynová přípojka k rodinným domkům č. p. 857 a 876 ulice Bakovská,
bude nutné po projednání s majiteli těchto nemovitostí vybudovat na náš náklad přípojky nové.
Náklady na tyto obě přípojky odhadujeme na částku cca 300 000,- Kč, tyto nové přípojky budou
řešeny samostatně a odděleně od navrhované soutěže o prodej pozemku.
usnesení : Rada
Na základě špatně zpracované dokumentace přerušuje bod a
ukládá starostovi provést arbitráž uvedených kvót, resp. šíře příjezdové komunikace 4,6m. Usnesení
bude předloženo na příštím zasedání rady.
Usnesení č. 625/2013/OŽPD,PR - celoroční zajištění mobilních toalet v parku
Předkládáme výběrové řízení na celoroční zajištění mobilních toalet pro veřejnost do Centrálního
parku Kbely včetně možnosti doobjednání jednorázově – dle potřeby na kulturní akce MČ P19.
nabídky na celoroční zajištění mobilních toalet v parku
Název agentury
Cena/ks/měs.
podrobnosti
Jednorázový pronájem
dlouhodobě
WC kabinky
s vodou/den
JOHNNY SERVIS 2850,-Kč bez DPH
1900,-Kč bez DPH
WC Servis s.r.o. 2400,-Kč bez DPH
1200,-Kč bez DPH
TOI-TOI

2800,-Kč bez DPH

V zimních měsících platba pouze 1400,-Kč bez DPH
2000,-Kč bez DPH/měs. (bez vody,
která by mohla zamrznout v nádrži)
- vzhledem ke kvalitě poskytování profesionálních služeb, komfortním WC kabinkám,
spolehlivosti a cenovým zvýhodněním při celoroční objednávce doporučuji objednat
celoroční nájem 2ks toalet do Centrálního parku od firmy TOI-TOI za letní cenu 2800,Kč/měs./ks a 2000,-Kč/měs. v zimním období
- tj. od února do prosince celková cena za 2ks toalet:2x 29 200,-Kč/ks bez DPH – tj. 58400,-Kč
bez DPH (s DPH – 70 664,-Kč)
- K této nabídce firma TOI-TOI nabídla i cenu k jednorázovému přiobjednání toalet s možností
mytí rukou na jednodenní kulturní akce MČ Praha 19 – 1400,-Kč bez DPH – tj. 1694,-Kč
s DPH/ks/1den/1ks .
Usnesení: Rada
souhlasí se zajištěním celoročních mobilních toalet do parku (od února 2013) v počtu 2ks s umístěním
v ulici Železnobrodské od firmy TOI-TOI za cenu 58 400,-Kč bez DPH včetně pravidelné údržby. Rada
dále
souhlasí se zajištěním jednorázových služeb firmy TOI-TOI v případě pořádání kulturních akcí za výše
uvedenou zvýhodněnou cenu 1400,-Kč bez DPH/ks.
Usnesení č. 628/13/místostar. - Průběh prezidentských voleb
Zástupce starosty informuje Radu, že byl bezproblémově zajištěn průběh prvního kola prezidentských
voleb, a to jak po formální, tak technické stránce. Řádně je vše připraveno i pro konání kola druhého.
usnesení : Rada
bere na vědomí.

50. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 8.2.2012
Na tomto zasedání rada přijala 9 nových usnesení.
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Usnesení č. 1110/2010/OŽPD – Bezpečné řešení přechodu Mladoboleslavská x Košařova
Pan F. z ODA MHMP vydal stanovení DZ na přechod Košařova. Bylo předáno na TSK k realizaci.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 33/2010/OŽPD – Midilinka
První vlnu opatření v MHD projednal ROPID se zástupci MČ 29. ledna 2013. Do provozu bude
uvedeno 3. března 2013. Prodloužení části spojů linky 185 k Vinořskému hřbitovu bylo ověřeno
místním šetřením dne 30. ledna 2013. ROPID přislíbil 1000 ks informačních materiálů pro občany
Kbel.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že proběhla kompletní aktualizace webu Nízkoprahového
centra aktivit www.coolkbely.cz, a v rámci tohoto proběhla soutěž pro kbelskou mládež s cílem
propagace webu a příslušnosti k MČ Praha 19.
Dále v rámci preventivních aktivit jsou připravovány či zahajují činnost nové kluby:
 KLUB HISTORICKÉHO ŠERMU
 KLUB SPORTOVNÍHO STŘELECTVÍ
 KLUB ŽURNALITICKÝ
 KLUB FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
 KLUB STIGA HOKEY
 KLUB ON-LINE HER
Nad rámec tohoto probíhají turnajové, kulturní a sportovní aktivity, kdy mezi nejbližšími lze uvést:
 JAHODOVÝ ŠIPKOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ (V sobotu 9. února od 16 hodin)
 VALENÝNSKÁ SIMULTÁNKA (Ve čtvrtek 14. února od 18 hodin)
 TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU (V sobotu 16. února od 16 hodin)
 TURNAJ V DÁMĚ (V sobotu 23. února od 16 hodin)
Celkové náklady MČ Praha 19 na tyto akce jsou vyčíslitelné výhradně v propůjčení herních prostor,
náklady nad rámec běžného provozu NCA jsou plně hrazeny spolupracujícími organizacemi.
Očekává rozhodnutí HMP ve věci grantu v oblasti prevence kriminality ve smyslu předchozích
usnesení.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 371/12/OMIBNH – Projekt „MKC“
Probíhá územní řízení, projekční kanceláří byly osloveny dotčené orgány k podání vyjádření k
dokumentaci pro stavební povolení.
usnesení : Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 509/2012/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch
Proběhl úklid zelených ploch od odpadků, které se objevily po tání sněhu.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 547/12/OV – Připomínky k návrhu vymezení centra pro potřeby Nařízení vlády č.
272/2011 Sb.
Dne 6.2.2013 sdělil Útvar rozvoje hl.m. Prahy, že v současné době se návrh vymezení výše uvedeného
centra dále neprojednává a zpracovává se návrh zcela nový. Důvodem jsou mimo jiné i připomínky
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vznesené z projednání, kdy několik městských částí, stejně jako naše městská část, nechtělo centrum
vymezit vůbec. Po zpracování bude zcela nový návrh s městskou částí opět projednán.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 578/2012/OT – Komise pro kroniku a historii
Komise se sešla 30. ledna ke krátkému projednání úkolů bez zápisu. Bylo dohodnuto, že dne 25.
února půjde paní kronikářka a pí Z. do archivu pro středočeský kraj ve Zdibech prostudovat některé
historické dokumenty ze Kbel z let 1850 – 1945 a případně pořídí jejich fotodokumentaci. Obrazová
příloha pro kroniku za rok 2012 je připravena, pracuje se na dokončení textové části. Celek bude
předložen do konce února ke schválení.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 599/2012/BŘ – Úkryty
Očekává se vyjádření orgánů HMP k návrhům p. Ch.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 624/BŘ – Veřejná služba
Bezpečnostní ředitel po prověření smluvní advokátní kanceláří (viz příloha) předkládá Radě návrh
dohody o ukončení platnosti současného právního vztahu s Úřadem Práce ČR a návrh nové smlouvy o
organizaci a výkonu veřejné služby.
usnesení: Rada
ukládá bezpečnostnímu řediteli učinit nezbytné administrativní kroky ve věci veřejné služby a
pověřuje starostu MČ Praha 19 podpisem dohody a smlouvy o veřejné službě.
Usnesení č. 629/13/ místostar. - Konkurzní řízení na místo ředitele ZŠ Kbely
S ohledem na oznámený odchod do důchodu paní ředitelky ZŠ Kbely k 31. 7. 2013 navrhuji vyhlásit
konkurzní řízení na místo ředitele ZŠ Kbely.
usnesení : Rada po projednání
bere na vědomí rezignaci a odchod na odpočinek
odvolává pí K. z funkce ředitele Základní školy Kbely s účinností k 31.7.2013 a
ukládá místostarostce zpracovat výzvu na vyhlášení konkurzního řízení, jehož konečné znění vyplyne
ve shodě z koaličního jednání.
Usnesení č. 630/13/star. - Udělení čestné medaile 1. stupně
Starosta navrhuje udělit čestnou medaily 1. stupně paní ředitelce ZŠ za dlouholetou práci v oblasti
pedagogické, manažerské a zastupitelské. Ocenil její přístup k povinnostem a spolupráci s radnicí.
usnesení : Rada se jednohlasně připojuje a
souhlasí.
Usnesení č. 631/13/star. - Udělení čestné medaile im memoriam
Starosta navrhuje udělit čestnou medaily za zásluhy im memoriam p. B., dlouholetému členovi SDH
Kbely, který zastával funkci zástupce velitele, držitel několika vyznamenání za práci na záchraně
životů a majetku pražského regionu. Byl oporou kolektivu.
usnesení : Rada
souhlasí a
vyslovuje čest jeho památce.
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51. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 27.2.2012
Na tomto zasedání rada přijala 11 nových usnesení.

Usnesení č. 1110/2010/OŽPD – Bezpečné řešení přechodu Mladoboleslavská x Košařova
TSK přislíbila realizaci přechodu Košařova na jaře 2013.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 33/2010/OŽPD – Midilinka
Posílení spojení bus. č. 185 a č. 302 na Palmovku a na zastávku Zamašská proběhne 3. března.
Informační materiály pro občany Kbel mají být dodány 25. února.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 47/10/OKS – Komise sportu
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že ve spolupráci se sportovní komisí, Sportovním klubem Kbely,
šachovou sekcí Mensy ČR a Nízkoprahovým centrem aktivit MČ Praha 19 připravuje na 26. a
27.04.2013 organizaci sportovních akcí s názvem – „Krajský přebor družstev v bleskovém šachu“ a
"NOČNÍ PŮLMARATÓN" (viz. přiložený návrh propozic obou akcí).
V tomto smyslu bezpečnostní ředitel navrhuje realizovat připravovanou sportovní akci ve velkém sále
Lidového domu Kbely.
Sportovní klub Kbely garantuje se spolupodílet na nákladech na pronájem sálu LD v částce 2000,- Kč a
aktivní spoluúčastí na úklidu sálu.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
souhlasí s uskutečněním připravované akce ve velkém sále Lidového domu Kbely za úhradu SK Kbely
ve výši 2000,- Kč a aktivní spoluúčast na úklidu sálu.
Usnesení č. 353/12/OKS-IA – Veřejnosprávní kontrola na místě – MŠ Praha-Kbely
Po provedené inventarizaci majetku účetní MŠ opravila stav v evidenci majetku dle skutečného stavu,
čímž se odstranil nesoulad mezi stavem majetku v účetnictví a evidencí majetku. Uložené nápravné
opatření bylo tak provedeno. Ověření uvedených informací proběhne při další veřejnosprávní
kontrole na místě u MŠ Praha-Kbely v roce 2013.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 509/2012/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch
Odklízení víkendového přívalu sněhu proběhlo bez závad.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 536 /12/OMIBNH - Žádost o směnu pozemků
Záměr směny pozemků je zveřejněn.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 546/12/mistostar. - „Obytný soubor Nová Toužimská, Praha 19“ – SKANSKA
Usnesení č. 548/12/OŽPD-Přechody Semilská
Dopravní značení bude provedeno za příznivých povětrnostních podmínek.
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usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č.562/OKS, OMIBNH - Inventarizace majetku za rok 2012
V příloze předkládáme zápis hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku, závazků
a pohledávek za rok 2012. Inventarizace byla dokončena, hlavní inventarizační komise na svém
zasedání provedla kontrolu zápisů dílčích inventarizačních komisí a nezjistila žádné nedostatky a
rozdíly, protokol v příloze.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 601/12/PR – REPREZENTAČNÍ PLES MČ PRAHA 19
V pořadí 5.reprezentační ples se setkal s velkým zájmem návštěvníků, výtěžek ze vstupenek i tomboly
činil: 49 520,-Kč
Nově platíme povinnou daň z tomboly v částce 3 116,-Kč.
Aktivní účast: p. N, pí P., pí P. , pí K., pí Ž., pí U., pí K., pí P., pí A., pí M., p. K., p. M., p. O., pí E., p. U.,
kbelští Divočáci
usnesení: Rada
bere na vědomí a děkuje všem zúčastněným za perfektní přípravu a průběh akce.

Usnesení č, 623/13/OMIBNH - Záměr prodeje pozemku
Výběrové řízení na prodej pozemku p.č. 780/12 o výměře 831 m2 je zveřejněno, termín otevření
obálek je 4.3.2013 v 13.00 hodin.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 629/13/ místostar. - Konkurzní řízení na místo ředitele ZŠ Kbely
V souladu s předchozím usnesením Rady předkládáme návrh na vyhlášení konkurzního řízení na
místo ředitele ZŠ Kbely.
usnesení : Rada po projednání rozhodla
 o vyhlášení konkurzu na místo ředitele Základní školy Kbely
 o způsobu oznámení konkurzu : na úřední desce do 1. 3. 2013
 o tajemníkovi konkurzní komise : pí U.
 o složení konkurzní komise a jejím předsedovi:
1. předseda – zástupce zřizovatele: p. Ž.
2. druhý zástupce zřizovatele: p. H.
3. odborník v oblasti státní správy ve školství : pí Š.
4. pedagogický pracovník školy - pí D.
5. inspektor České školní inspekce - bude vybrán po vyžádání ČŠI
6. člen školské rady - bude vybrán po vyžádání a dohodě s předsedou komise
7. člen určený ředitelem krajského úřadu po vyžádání
 o přizvání dalších odborníků s hlasem poradním : pí K., p. Š., popř. další po dohodě s
předsedou komise
 o obsahových náležitostech přihlášky a termínu jejího podání :
Předpoklady a náležitosti přihlášky
Schopnost kandidáta/kandidátky vést školu k parametrům kvalitní školy otevřené novým metodám,
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
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předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti, schopnost vedení lidí,
základní znalost místní problematiky, dobrý zdravotní stav.
K přihlášce bude přiloženo:

Strukturovaný životopis

Zpracovaný dotazník Přístup k rozvoji školy + vlatními slovy vyjádření k požadavkům na
kvalitní školu (viz Příloha č. 1)

Ověřené kopie o dosaženém vzdělání

Doklad o průběhu a délce praxe potvrzený příslušným zaměstnavatelem spolu s pracovní
referencí

Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

Originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 2 měsíců)

Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení

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
Termíny:
Do konkurzního řízení budou přijaty všechny vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů/ek se všemi
úplnými přílohami doručené poštou nebo osobně na adresu Úřadu MČ Praha 19, úsek školství,
Semilská 43/1, 19700, Praha 9 – Kbely, a to v termínu do 23. 4. 2013 do 12 hodin s označením
zalepené obálky „Konkurz ZŠ – neotvírat.“ V případě doručení nekompletní přihlášky může být
žadatel vyzván k dodání chybějících nebo neúplných částí.
Předpokládaný termín vyhlášení výsledků 31. 5. 2013.
Předpokládaný nástup ředitele/lky 1. 7. 2013.
a dále
ukládá starostovi prostřednictvím odd. školství zabezpečit realizaci konkurzního řízení ve smyslu
uvedených rozhodnutí a v souladu s právními předpisy:
o zajistit realizaci oznámení konkurzu
o požádat ředitele KÚ o nominaci jednoho člena do konkurzní komise
o požádat ČŠI o nominaci jednoho inspektora do konkurzní komise
o požádat radu školy o určení jednoho člena do konkurzní komise
o jmenovat členy konkurzní komise a jejího předsedu
o jmenovat odborníky s hlasem poradním
Usnesení č. 639/13/OMIBNH - kompletní zabezpečení LD
Z důvodu opakovaného rozšiřování systému střežení Lidového domu a tím časté poruchovosti v
příloze předkládáme nabídku f. Sistel international s.r.o. k provedení změny ústředny, LCD klávesnic s
čtečkou karet a bezkontaktních klíčenek za celkovou cenu vč. DPH 60 334,- Kč.
usnesení : Rada
přijímá uvedenou nabídku f. Sistel international s.r.o. a
pověřuje vedoucího OMIBNH podpisem objednávky f. Sistel international s.r.o. k dodání a montáži
tohoto kompletu za cenu vč. DPH 60 334,- Kč.
Usnesení č. 641/13/OMIBNH - zakoupení kopírky
V příloze předkládáme nabídky 3 firem k nákupu kopírovacího stroje pro potřeby OMIBNH.
firma
sídlo
Cena vč. DPH
Meteos s.r.o.
Praha 3
140 614,- Kč
Can 21 s.r.o.
Praha 5
153 246,- Kč
Bennex s.r.o.
Praha 4
156 852,- Kč
Po provedeném poptávkovém řízení navrhujeme f. Meteos s.r.o.
usnesení : Rada
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souhlasí s nákupem kopírovacího stroje pro potřeby OMIBNH a
pověřuje vedoucího OMIBNH podpisem objednávky pro f. Meteos s.r.o. za celkovou cenu vč. DPH
140 614,- Kč.
Interní auditorka informuje radu a vedoucí odborů o plánovaných kontrolách ze strany Magistrátu hl.
m. Prahy u Městské části Praha 19. V plánu na rok 2013 jsou tyto kontroly:
1) Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při následných veřejnoprávních
finančních kontrolách provedených roce 2012
2) Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
provedených externím auditorem v roce 2012
3) Odborem bezpečnosti a krizového řízení:
– kontrola prevence závažných havárií
Plánováno: 30.5.2013
4) Odborem daní, poplatků a cen:
- kontrola na úseku matrik a státního občanství Plánováno: 29.10. – 1.11.2013
- kontrola na úseku živnostenského podnikání Plánováno: 3.6. – 27.6.2013
- kontrola na úseku přestupků
Plánováno: 15.10. – 16.10.2013
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného
počtu žáků
Na základě výsledků demografické studie, která předpokládá po roce 2016 dvojnásobný nárůst počtu
žáků základní školy resp. až 1.200 dětí při vysoké variantě výstavby, je nutné tuto situaci řešit včas,
neboť již nyní je budova základní školy plně obsazena a ruší se např. i sborovna učitelů a odborná
počítačová učebna, která je poslední odbornou učebnou, ze které šlo kmenovou třídu vytvořit.
Starosta společně s místostarostkou již při jednání i dopisem oslovili primátora a resortní radní hl. m.
Prahy a požádali o dotaci. Zároveň byly zahájeny práce na studii nové budovy se zadáním optimální
rovnováhy účelu a finanční náročnosti. Vedení radnice zahájilo program zajištění finančních zdrojů na
zkapacitnění ZŠ.
usnesení : Rada
bere a vědomí a
apeluje na všechny volené zástupce, aby podnikali veškeré kroky, vedoucí k získání zdrojů
financování zkapacitnění školství ve Kbelích.
Usnesení č. 647/13/místostar. - Žádost o poskytnutí příspěvku na akci Kbelská 10
VOŠ Palestra jako pořadatel tradičního běžeckého závodu Kbelská desítka, který se koná 2. 3. 2013,
žádá o příspěvek 15 tis. na materiální a provozní náklady spojené s tímto závodem. Jedná se o
mimořádnou akci, které se zúčastní cca 1.000 běžců a je sledován médii. MČ se na akci podílela i v
minulosti, a to jak organizačně, tak i finančně a přestože VOŠ Palestra žádá o VFP mimo termín, s
ohledem na prestiž akce a výši požadavku, doporučuji příspěvek poskytnout. Zdroje je možné
přesunout z odvětví 3392, položka 5169.
Žádost v příloze.
usnesení : Rada
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15.000,- VOŠ Palestra na akci Kbelská 10 a
ukládá IA a OE administrativní záležitosti VFP.
Usnesení č. 648/13/místostar. - Žádost o prominutí platby nájmu sálu LD
Svaz tělesně postižených - místní organizace ve Kbelích pořádá 6. 3 2013 výroční členskou schůzi,
kterou hodlá uspořádat na sále Lidového domu. S ohledem na zaměření organizace, žádají o
odpuštění nájmu za sál.
Žádost v příloze.
usnesení : Rada
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schvaluje odpuštění nájmu za sál Lidového domu na výroční členskou schůzi Svazu tělesně
postižených - místní organizace Kbely.

52. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 4.3.2012
Na tomto zasedání rada nepřijala nová usnesení.

Usnesení č. 642/13/OMIBNH - soutěž o nájem bytu
Rada po projednání pozastavuje soutěž o nájem tohoto bytu.
usnesení : Rada
přerušuje soutěž na nájem bytu č. 7, Chotětovská 688, Kbely z důvodu potřeby tohoto bytu.
Usnesení č.643/13/OMIBNH - soutěž o nájem bytu
Rada po projednání pozastavuje soutěž o nájem tohoto bytu.
usnesení : Rada
přerušuje soutěž na nájem bytu č. 12, Katusická 695, Kbely z důvodu potřeby tohoto bytu.

