Zpráva o činnosti rady MČ pro 12. zasedání ZMČ
předkládá starosta MČ Praha 19
Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 11. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 6 řádných zasedáních a 3 mimořádných zasedání a přijala 90
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.

53. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 12.3.2013

Na tomto zasedání rada přijala 12 nových usnesení.
Usnesení č. 1077/2010/OŽPD – Omezení průjezdu nákladních vozidel
Bylo předloženo definitivní dopravní značení komunikace Vinořská. Úprava je v souladu s požadavky na zrušení
tranzitní nákladní dopravy na komunikacích Hornopočernická a Vinořská.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 109/11/OŽPD – Dotace na komunální techniku
Smlouvy na komplexní administraci zadávacího řízení a na dotační management projektu byly podepsány a odeslány.
13. 3. 2013 proběhne prezentace techniky.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 158/11 – Souhlas se záměrem návrhu výkupu pozemku firmy Magna pro účely sportovního využití
V této chvíli je upřednostněn zájem MČ Praha 19 k výkupu nadbytečného pozemkového majetku LOM v oblasti
konečné bus č. 185 a prostoru mezi školním hřištěm a oplocením LOM.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 273/11/ OT - Aktivizace seniorů
Dne 6.3.2013 se uskutečnila výroční schůze místní organizace STP Kbely, které se zúčastnili přizvaní hosté z Klubu
seniorů a ostatní veřejnost. Akce se zúčastnilo vedení radnice.
Členové STP mj. ocenili spolupráci s radnicí a poděkovali za příspěvek na činnost ve výši 150 tis. Kč. P. starosta ve
svém vystoupení pochválil aktivitu členů a zejména předsednictva místní organizace STP Kbely. Tato výrazná aktivita
místní kbelské organizace je známa u nadřízené obvodní organizace pro Prahu 9 (která řídí 6 místních organizací) a
proto dosavadní předsedkyně pí K., je navrhována na předsedkyni obvodní organizace. Byl zvolen nový výbor STP ve
složení:
předsedkyní byla zvolena pí P., zástupkyní pí S. a hospodářkou pí P.. V revizní komisi jsou pí H. a pí H. K aktuálnímu
datu skýtá Svaz tělesně postižených Kbely 116 členů.
V rámci aktivizace probíhají pravidelná úterní rehabilitační cvičení seniorů a další aktivity.
usnesení: Rada
bere na vědomí
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 v NCA se uskuteční:
 v sobotu 13. března od 16 hodin TŘETÍ ŠIPKOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ
 v sobotu 23. března od 16 hodin DRUHÝ TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
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V sobotu 2. března od 18 hodin se uskutečnil JAHODOVÝ ŠIPKOVÝ TURNAJ, kterého se aktivně či pasivně účastnilo
36 kbelských dětí.
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. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD – Projekt naučných stezek ve Kbelích
Odbor tajemníka pracuje na získání obrazových materiálů artefaktů nalezených na území Kbel při proběhlých
archeologických výzkumech. Jednání s muzei jsou zdlouhavá, neboť artefakty jsou uloženy v různých depozitářích i
mimo území Prahy. Navíc jsme se dozvěděli, že je vyhlášená generální inventura archivních fondů, která platí pro
všechny archivy v republice a trvá kolem roku a půl, takže dostupnost fondů je teď značně omezena. Vzhledem
k těmto skutečnostem budeme pracovat na takových informačních tabulích, jejichž obsah nám bude dostupný, např.
kapličky, sochy, vzácné rostliny a živočichové.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 536 /12/OMIBNH - Žádost o směnu pozemků
KPL Design s.r.o. předložil návrh geometrického plánu na oddělení částí pozemků parc.č. 2110 a 1331/1 v k.ú. Kbely
pro uvažovanou směnu - viz příloha. Z tohoto zaměření vyplývá, že při dodržení požadavku PRE na ponechání kabelů
ve veřejném pozemku, je možná výměra části pozemku svěřeného MČ ke směně podstatně menší, než chodníkem
zastavěná část pozemku vlastníka KPL Design.
usnesení: Rada
ukládá OMIBNH zahájit další jednání o způsobu nápravy stavu, kdy část pozemku parc.č. 1331/1 k.ú. Kbely ve
vlastnictví KPL Design při ul. Nymburské je zastavěna veřejným chodníkem a výsledek s návrhem předložit jako nový
bod na pořad jednání Rady.
Usnesení č. 548/12/OŽPD-Přechody Semilská
Provedení dopravního značení bylo urychleno v návaznosti na prodloužení linky 185 a nutnosti zlepšení pěších vazeb
na zastávku Sovenická. Prozatím se osvědčily i zpomalovací terče na středové čáře, které psychologicky vedou řidiče
k tomu, aby zpomalil.
usnesení: Rada
Usnesení č, 623/13/OMIBNH - Záměr prodeje pozemku
Vzhledem ke skutečnosti, že v daném termínu nebyla doručena žádná nabídka, předkládáme v příloze návrh na
opakované výběrové řízení na prodej pozemku p.č. 780/12 k.ú. Kbely o výměře 831 m2 o to za cenu dle cenové mapy
pro rok 2013, tj. 4 160,- Kč / m2.
usnesení : Rada
schvaluje opakované výběrové řízení na prodej pozemku p.č. 780/12 a
pověřuje starostu jeho podpisem.
Usnesení č. 629/13/ místostarostka - Konkurzní řízení na místo ředitele ZŠ Kbely
Konkurz vyhlášen. Hlásí se již první zájemci o informativní schůzku. První signály naznačují, že bude o konkurz velký
zájem a rozvržení jednání s uchazeči bude časově náročné, doporučuji proto přizvat dalšího odborníka z oblasti
pedagogické a zkušenostmi s konkurzy p. S. a dále po dohodě doporučujeme změnu dvou členů komise dle
následujícího návrhu usnesení.
usnesení : Rada
souhlasí se změnou na postu předsedy komise a odborníka v oblasti státní správy ve školství a
schvaluje pí Š. jako předsedu komise a p. N. jako odborníka v oblasti státní správy ve školství resp. odborníka na
příspěvkové organizace. Dále
souhlasí s doplněním konkurzní komise o dalšího odborníka s hlasem poradním p. S. a
ukládá úseku školství zajistit veškerou odpovídající administrativu ohledně konkurzu.
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Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu
žáků
Pan starosta svolal schůzku zástupců politických subjektů v Zastupitelstvu MČ Praha 19 k problematice zajištění
zdrojů a kapacit pro základní školství. Dostavili se zástupci volebních stran ČSSD, KSČM, SNKK a ODS, kteří projednali
možnosti variant pro umístění školních dětí v rámci stávajících budov a možnosti výstavby nové budovy školy. Byla
jim prezentována a předána demografická studie. Pan starosta zdůraznil, že tato problematika se stala prioritou a
vedení radnice k tomu bude také tak přistupovat a vyzval v této věci ke spolupráci zastoupené politické subjekty na
všech úrovních. Při tomto jednání byla navržena další varianta v podobě dostavby dalších tříd v budově ve
Slovačíkově ulici (VOŠ Palestra) odpovídající potřebné kapacitě 16 tříd spolu přístavbou jídelny, která by mohla být
využívána i pro sousední Domov seniorů či rozvážku obědů.
Z důvodu znalosti problematiky byl osloven p. Ch. ke zpracování záměru výstavby pavilonu školy, která bude
podkladem nejen z hlediska stavebního, ale i z hlediska rozpočtového - stanovení hodnoty nákladů na výstavbu.
Nabídka v příloze.
usnesení: Rada po projednání
souhlasí se zadáním zpracování záměru výstavby pavilonu školy dle nabídky p. Ch. za 89.000,- Kč bez DPH s použitím
prostředků odvětví 3113 pol. 5169, 5171 a odvětví 3111 pol. 5171.
Usnesení č. 659/13/PR – ORIENTAČNÍ BĚH PO KBELÍCH
Na návrh pana místostarosty proběhla schůzka s pí Z. a pí Š. (Kbelačkou), které navrhují, že zorganizují ve Kbelích
akci pro všechny sportovce jakéhokoli věku a žádají součinnost s organizací a zajištění technického zázemí
(propagace, naše stany, odpadkové koše, likvidace odpadu a aktivní účast v určené lokalitě Kbel). Náklady se
odhadují na 5tis.Kč.
Usnesení: Rada
bere na vědomí a
souhlasí se záštitou místostarosty této sportovně laděné akce a s náklady akce,
ukládá PR součinnost s hlavními organizátory dle výše uvedených požadavků.

54. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 20.3.2013

Na tomto zasedání rada přijala 1 nové usnesení.
Usnesení č.661/2013/OKS – Prodej pozemků v lokalitě Nouzov
Návrh usnesení na 11. jednání ZZMČ v příloze.
usnesení: Rada na návrh starosty
souhlasí se zařazením bodu Prodej pozemků v lokalitě Nouzov na 11. jednání Zastupitelstva MČ Praha 19, konané
dne 20.3.2013. Rada
ukládá navrhovateli materiál předložit na ZZMČ.

55. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 4.4.2013

Na tomto zasedání rada přijala 13 nových usnesení.
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky
Dne 22. března proběhlo jednání silničních správních úřadů ohledně vyústění cyklostezky Mladoboleslavská do
křižovatky s komunikací Beladova. Projektant bude koordinovat projekt s plánovanou přestavbou křižovatky Kbelská
× Mladoboleslavská na signalizovanou. (Přestavba plánována na květen 2013.)
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 15/10/místostarostka – Komise likvidační a škodní
Nové jednání komise proběhlo dne 25.3.2013, (zápis v příloze č. 1). Komise v souladu s bodem 1 zápisu předkládá
radě ke schválení návrh Likvidačního protokolu (příloha č. 2). Jedná se o majetek, který komise na základě
přepracovaného návrhu správce majetku, inventarizačních komisí a posudků odborných pracovníků a doplněné
fotodokumentaci označila jako poškozený a neopravitelný, resp. jejich oprava je nerentabilní. Z tohoto důvodu
komise doporučuje radě schválit tento majetek k likvidaci.
Dále komise předkládá radě ke schválení seznam majetku, který navrhují inventarizační komise k vyřazení. Komise
posuzovala tento majetek na základě posudků odborných pracovníků, fotodokumentace a stáří majetku a došla
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k závěru, že se jedná o majetek rozbitý, neopravitelný a doporučuje tento radě schválit k likvidaci (viz Likvidační
protokol v příloze č.3).
usnesení: Rada
odkládá schválení likvidačního protokolu na své příští zasedání a
ukládá kontrolnímu výboru do 14 ti dnů provést kontrolu likvidovaného zařízení a informovat neprodleně Radu.
Usnesení č. 33/2010/OŽPD – Midilinka
Informace k úpravám provozu MHD v březnu 2013. Všechny podněty občanů a samosprávy byly předány ROPIDu
včetně požadavku na prodloužení krátkých spojů linky 185 k Leteckým opravnám.
První úpravy jízdních řádů byly provedeny ke 20. 3. Změnilo se proložení spojů linek 185 a 302 od metra Letňany
v nejvytíženějším období mezi 18.30–19.15. Zlepšila se návaznost linky 201 na metro Letňany. První ranní spoj linky
185 ve 4.25 byl prodloužen k Leteckým opravnám. (První zastávku spoj jede jako linka 201.)
Pan J. z organizace ROPID přislíbil, že v nejkratší možné době bude proveden přepravní průzkum, na základě něhož
budou jízdní řády dále upraveny. Na případné prodloužení linky 185 k Leteckým opravnám bude třeba projednat
změnu licence na linku. (Dále viz. zápis z Komise dopravy.) Další jednání s ROPIDem bude po uskutečnění průzkumu.
usnesení: Rada
ukládá OŽPD prověřit možnost obratiště autobusu MHD v prostoru vjezdu komunální techniky a výjezdu rozšířeným
vjezdem na hřbitov.
Usnesení č. 509/2012/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch
Bylo upozorněno na nutnost zintenzivnění úklidu chodníků a komunikací od zimního posypu.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 581/2012/OKS-IA – Žadatelé o VFP a o dotace na sociální péči na rok 2013
Se všemi žadateli byla již sepsána smlouva o poskytnutí VFP na rok 2013. Projekt Mentor- Byznys pro malé
podnikatele ze Kbel firmy Quantio expert s.r.o. se odkládá na podzim roku 2013, smlouva bude tedy sepsána až před
jeho skutečnou realizací.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 638/13/OMIBNH - Občanský zákoník – neslučitelnost majitele nemovitosti a jiného majitele pozemku
pod nemovitostmi.
V příloze předkládáme seznam majitelů nemovitostí a garáží, umístěných na pozemcích MČ a návrh přípisu, kterým
oslovíme tyto majitele nemovitostí a majitele garáží s návrhem na možnost odkoupení dotčených pozemků.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 639/13/OMIBNH - kompletní zabezpečení LD
Zakázka byla dokončena a předána v odpovídající kvalitě.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 644/13/OŽPD – Kontejnery na textil
Byly poptány i další firmy zabývající se svozem a následnou recyklací textilu. Celkový souhrn je v příloze.
usnesení: Rada
souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Koutecký s.r.o. a
pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu žáků
Probíhá zpracování posouzení variant: budova školy ve stávajícím areálu ulice Albrechtické oproti přestavbě budovy
ve Slovačíkově ulici.
usnesení: Rada
bere a vědomí.
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Usnesení č. 649/13/OMIBNH - duplicitní vlastnictví pozemku p.č. 1988/24
MČ obdržela výzvu p. H. k uzavření třístranného souhlasného prohlášení o shodě vlastnictví ve smyslu § 40
katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., které uzavře Arcibiskupství pražské, Hlavní město Praha – Městská část Praha 19
a p. H., kdy cílem bude zpětná výměna uvedených pozemků, respektive jediným vlastníkem pozemků p.č. 1988/24 a
1988/40 bude Arcibiskupství Pražské a u pozemku p.č. 1988/25 bude vlastník p. H. V příloze předkládáme právní
rozbor s návrhem odpovědi na výzvu, a po zaslání příslušných dokumentů a návrhů budou tyto předány na HMP k
posouzení, neboť se jedná o majetek HMP.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 655/13/OŽPD – Územně analytické podklady HL. m. Prahy – Analýza území
V příloze jsou sepsány připomínky z komisí ke 2. aktualizaci ÚAP hl. m. Prahy, které by měly být odeslány na odbor
územního plánu MHMP a zapracovány do připravované 3. aktualizace ÚAP hl. m. Prahy.
usnesení: Rada
souhlasí s odesláním připomínek.
Usnesení č.661/2013/OKS – Prodej pozemků v lokalitě Nouzov
Tento bod byl stažen z jednání ZZMČ.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Vypouští se
Usnesení č. 662/13/OMIBNH - chemické čistění deskových výměníků.
V průběhu měsíce února jsme byli upozorněni PT a.s. na skutečnost, že u VS Luštěnická a VS Katusická je vratná voda
o zvýšené teplotě, která překračuje smluvní hodnotu, a je nebezpečí sankcí ze strany PT a.s. Po odborném posouzení
a nastavení obou VS stávající deskové výměníky nezajišťovaly dostatečnou teplotu topné vody a teplou vodu pro
všechny domy, napojené na tyto VS a jediným možným řešením je chemické vyčištění deskových tepelných
výměníků. Z tohoto důvodu jsme oslovili firmu PORR s.r.o., která je regionálním partnerem výrobce deskových
výměníků f. Alfa Laval k podání nabídky na toto vyčištění. V příloze předkládáme nabídku na dílenské vyčištění 4
deskových výměníků u VS Luštěnická a VS Katusická za celkovou cenu 98 590,- Kč bez DPH.
usnesení : Rada
přijímá nabídku f. PORR s.r.o. na chemické dílenské vyčištění deskových výměníků u VS Katusická a VS Luštěnická a
pověřuje ved. OMIBNH podpisem objednávky této firmě.
Usnesení č. 668/13/OŽPD - Nákup vozidla pro přepravu kontejnerů a kontejnerů za účelem svozu bioodpad
Podklady v příloze.
usnesení: Rada
Souhlasí s předložením projektu MŽP a pověřuje vedoucí OŽPD realizací tohoto záměru.
Souhlasí s nabídkou firmy Finanční poradenství s.r.o. na :
Projektovou přípravu záměru a jeho podání za cenu :
a) 30.000,- Kč + 21% DPH Kč splatných při podání záměru
b) 40.000,- Kč + 21% DPH Kč splatné v případě schválení projektu ze strany MŽP.
V případě schválení projektu dále:
Realizaci výběrového řízení za cenu 20 000 Kč + 21% DPH
Následnou administraci projektu 25 000 Kč + 21% DPH
Usnesení č. 669/13/místostar. - Akce ICPraha a žádost o odpuštění nájmu sálu LD
Integrační centrum Praha o.p.s., která sídlí na Praze 14 a zabývá se integrací a poradenstvím pro cizojazyčné
menšiny. Zástupci moldavské menšiny, žijící ve Kbelích spolupracují s fotbalovým oddílem Spartaku a pořádají
pravidelné turnaje. Letos by chtěli akci rozšířit i pro dospělé a prezentovat se Lidovém domě. Návrh programu v
příloze.
S ohledem na neziskovost akce, jak pro děti, tak dospělé, žádají o odpuštění nájmu sálu Lidového domu na sobotu
20. 4. 2012. Žádost v příloze.
usnesení : Rada
schvaluje odpuštění nájmu sálu LD na 20. 4. 2013 na akci "Zubří trofej" pro ICPraha.
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Usnesení č. 673/13/OT – Informace o příjmech pro MČ P19 za pořádání svateb
za I. čtvrtletí se uskutečnilo 47 zahraničních svateb: 141.000,- Kč
z toho nejvíce svateb je za poslední 3 týdny: cca 10 svateb týdně
usnesení: Rada
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán (Územní plán hl.m. Prahy)
Dne 13.3.2013 obdržela městská část Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy.
Toto oznámení je vyvěšeno na úřední desce městské části Praha 19, text zadání, s upozorněním na možnost vznášet
připomínky, byl rozdán zastupitelům městské části Praha 19 dne 20.3.2013, místostarosta a vedoucí OV se dne
15.3.2013 zúčastnili semináře k zadání územního plánu a zadání bylo také projednáno v komisi výstavby dne
25.3.2013. Každý může k zadání uplatnit své připomínky do 18.4.2013 a městská část může uplatnit připomínky do
11.4.2013. K dnešnímu dni nebyly městské části doručeny a ani při projednání v komisi nebyly vzneseny k zadání
žádné připomínky. Na základě výše uvedeného:
usnesení: Rada
bere na vědomí informaci o projednání zadání územního plánu a v případě, že městská část neobdrží připomínky
zastupitelů městské části Praha 19 nebo veřejnosti do 9.4.2013
nebude žádné připomínky v rámci projednávání zadání Územního plánu hl.m. Prahy u pořizovatele uplatňovat.

56. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 19.4.2013

Na tomto zasedání rada přijala 12 nových usnesení.
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky
Dne 11. dubna proběhlo jednání s TSK ohledně napojení cyklotrasy Kb-Ky na metro Rajská Zahrada. Pokud bude akce
uvolněna správním náměstkem, bude realizována v květnu 2013.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 51/11/starosta – Kontrolní výbor
Tajemník KV převzal dokumentaci majetku pro vyřazení. Po návratu předsedy KV ze zahraničí se tímto materiálem
bude KV zabývat a Radu informovat.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 509/2012/OŽPD. – Údržba zeleně a veřejných ploch
Sdružení údržba Kbely (Imramovský) představilo dalšího nového mistra pro Kbely. Na jednání bylo upozorněno na
loňské nedostatky a potřebu včasně reagovat bez nutnosti urgence.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 581/2012/OKS-IA – Žadatelé o VFP a o dotace na sociální péči na rok 2013
Projekty probíhají. Spolu s panem místostarostou byla provedena průběžná kontrola při provádění poptávkového
řízení TJ Sokolem na rekonstrukci sokolovny. V rámci kontroly byly vyřazeny dvě firmy předkládané TJ Sokolem a
doplněny dvěma osvědčenými firmami ze strany MČ P19 s doporučením, aby TJ Sokol provedl ještě podrobné
porovnání nabízených prací a materiálů před konečným výběrem dodavatelské firmy. Zároveň byl TJ Sokol
upozorněn na důslednou fotodokumentaci před i v průběhu rekonstrukce sokolovny, kterou pak úřadu předá.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu žáků
Urgováno posouzení variant nová budova x rekonstrukce Slovačíkova.
Na základě zamítavé odpovědi radní HMP pro školství pí. Ch. ohledně dotace na potřebné zkapacitnění a odkázala na
volné kapacity ve středních školách. Na základě tohoto jsem se obrátila na MHMP o sdělení volných kapacit a ze
dvou zaslaných variant, byla jedna škola nevhodná pro základní školství a u druhé nabídky by přicházelo do úvahy 6
učeben v SŠ-COPTH, Pod Balkánem (Krejcárek), Praha 9. Následně bych prověřila jak podmínky ekonomické, tak
stavební a vhodnost objektu.
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S ohledem na nabídku pouze 6 učeben se z dlouhodobého hlediska jeví toho řešení jako velmi
provizorní a organizačně velmi náročné nejen na lidské zdroje, ale i z hlediska hospodárnosti a pro dojíždějící děti
obzvláště. Navíc během 7 let se silné ročníky opět přijmou na střední školy a kam pak půjdou prvňáčci? Proto je třeba
základní školy řešit nyní, nevalit problém před sebou a nevytloukat klín klínem.
Pokračuji ve shromažďování informací od okolních MČ ohledně potřeby školských kapacit a demografického vývoje.
usnesení: Rada
bere a vědomí tuto alarmující situaci,
ukládá místostarostce informovat na dalším jednání Rady o podmínkách volných tříd na středních školách a dále
pracovat na variantě rozšíření školských kapacit v rámci našeho k. ú..
bere na vědomí a to vč. připomínky, že zajistit základní školství na střední škole z hlediska zajištění učitelského sboru
je reálně neproveditelné.
Usnesení č. 658/13/PR – TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Minulou Radou zvolená f. Merlet bude mít na starost zajistit položky v tabulce červeně zvýrazněné. Vzhledem
k vysoké účasti návštěvníků jsme v rámci hygieny přiobjednali další 4ks toalet s možnosti mytí rukou. Se členy kult.
komise a ostatními pomocníky již rozvrhujeme veškerou práci.
Předpokládaný
Položka/další členění
rozpočet
wc 4x
zvuk + podium (od 9h-24h)
čaroděj-moderátor celý den
čarod. scénky, soutěže pro děti i dospělé
tanečnice-animační postavy 4 čarodějnic po celý
den
pohádkové představení tématické
materiál na disciplíny
občerstvení pro organizátory
rituální tanec u zapálené vatry
odměny bombony věcné dary za soutěže
ohnivé představení
kapela Holokrci
OSA
kontejnery na odpad+převoz dřeva-odvoz odpadků
převoz a sestavení stanů
kostýmy pro organizátory u stanovišť
kejklíř,pohádkář a muzikant s hadem Jára Jung
Celkem:

6 776
20 000
6 000
7 000
10 000
6 000
5 000
5 000
6 000
5 000
9 000
16 000
3 000
4 000
3 000
10 000
10 000
131 776

usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 668/13/OŽPD - Nákup vozidla pro přepravu kontejnerů a kontejnerů za účelem svozu bioodpad
Zpracovaný projekt na nákup vozu na svoz bioodpadu byl předložen MŽP. Probíhá posuzování přijatelnosti a
hodnocení žádostí.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 670/13/místostar. – Přezkoumání hospodaření za rok 2013
Vzhledem k dobrým zkušenostem s externí auditorskou firmou Bohemia audit navrhuji nechat pro rok 2013 opět
provést přezkum hospodaření Městské části Praha 19 touto firmou a uzavřít s ní smlouvu o přezkumu hospodaření.
O tomto rozhodnutí poté informovat Magistrát hl.m.Prahy do 15. dubna 2013, v souladu s § 30 Statutu hl. m. Prahy.
usnesení: Rada
souhlasí se zadáním přezkumu hospodaření pro rok 2013 externímu auditorovi a
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ukládá ved. EO 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. 676/13/OKS-IA – Veřejnosprávní kontrola u ZŠ Praha-Kbely
Na přelomu roku 2012 a 2013 byla provedena veřejnosprávní kontrola u příspěvkové organizace Základní škola
Praha-Kbely zaměřená na prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému a na inventarizaci
vybraných účtů a tvorbu a čerpání fondů tvořených organizací za celý rok 2011 a za I. pololetí 2012. (Protokol
v příloze č. 1) ZŠ postupovala při tvorbě i čerpání všech fondů (fond reprodukce, rezervní fond, fond odměn a FKSP)
v souladu se zákonem, s nařízením zřizovatele a v souladu s vnitřními předpisy organizace. Při kontrole účetnictví
nebyly zjištěny případy neoprávněného nakládání s příspěvkem od zřizovatele. V rámci kontroly inventarizace účtů
bylo uloženo jedno nápravné opatření k přeúčtování serveru od firmy Dell vč. softwaru na účet 022 v částce
108 612,- Kč. Oprava v účetnictví byla provedena a doložena ke dni 31.3.2013. Kontrolou nastavení přiměřenosti a
účinnosti vnitřního kontrolního systému (VKS) nebylo zjištěno žádné porušení zákona ani vnitřních norem, neboť VKS
je dodržován tak, jak je organizací nastaven. Dle názoru kontrolní skupiny je ale proces zadávání zakázek upraven ve
směrnici o oběhu účetních dokladů nedostatečně, přestože ZŠ informovala zřizovatele o plánovaných stavebních
pracích a požádala o souhlas a spolupráci zřizovatele, např. úprava sborovny usn. rady č. 456/12/OKS,
vzduchotechnika ve ŠJ usn. rady č. 406/12/OMIBNH. Dle dosavadní směrnice jsou prováděna poptávková řízení
pouze na zboží hmotné a nehmotné povahy přesahující 60 tis. Kč za kus. U zakázek, jejichž celková cena sice také
převyšuje částku 60 tis. Kč, ale jedná se o nákup více kusů zboží, již se poptávkové řízení neprovádí. Navíc nařízení
provádět poptávková řízení upravená ve směrnici se nevztahuje na stavební práce, služby a zakázky dlouhodobého
plnění. Dle kontrolní skupiny tímto postupem není dokladováno, jak bylo zajištěno, že byl proveden nákup zboží za
cenu obvyklou v místě a čase, když se navíc jedná o zboží, které se pořizuje 1x za rok nebo i méně často. Z tohoto
důvodu kontrolní skupina uložila nápravné opatření ZŠ upravit směrnici o oběhu účetních dokladů pro oblast
zadávání poptávkových řízení tak, aby byla zajištěna hospodárnost a nákup za obvyklé ceny, a aby toto byla
organizace schopna doložit při finanční kontrole. ZŠ 12.4.2013 předložila ke schválení novou směrnici týkající se
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (v příloze č. 2). Ředitelka ZŠ žádá radu o její odsouhlasení, případně
doplnění připomínek k zapracování.
usnesení : Rada
bere na vědomí výsledky provedené veřejnosprávní kontroly u ZŠ Praha-Kbely a na základě připomínek zřizovatele
ukládá PO - ZŠ Kbely upravit směrnici takto :
odst. 10. Závazná pravidla pro zadání veřejných zakázek :
Stavební práce - částky bez DPH
od 50.000,- do 250.000,- Kč – vyžádány 3 nabídky
od 250.001,- do 500.000,- Kč – vyžádány 4 nabídky
dále dle předkladu a
Dodávky a služby během 12 měsíců - částky bez DPH
od 50.000,- do 250.000,- Kč – vyžádány 3 nabídky
od 250.001,- do 500.000,- Kč – vyžádány 4 nabídky
dále dle předkladu.
Pozn. Nabídky musí být porovnány i z hlediska jejich úpravy, tvaru, tabulek či jiných atributů, které by svědčily o
možnosti zpracování jedním nebo dvěma autory.
pověřuje IA předat tyto závěry rady ředitelce ZŠ Praha-Kbely.
Usnesení č. 681/13/PR – S.S.V. SKAUT KBELY pořádali úklid parku a okolí
Dne 13.4.2013 uspořádali S.S.V. Skauti v dopoledních hodinách za podpory radnice úklid parku a jeho okolí. V rámci
této akce poskytla radnice technické zázemí +propagaci + občerstvení. Nově vznikly neplánované náklady 1280,-Kč.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
Vypouští se
Usnesení č. 682/13/knihovna, PR – NOC S ANDERSENEM
Z pátku 5/4 do soboty 6/4/2013 proběhla akce knihovny určená pro malé čtenáře ze Kbel.
Přehled čerpání financí na akci Noc s Andersenem 2013:
Knižní odměny
1 260,- Kč

Nocovací dotazník
Nákup potravin a sladkostí
Občerstvení-večeře p.Černý
Prima den-div. představení
Kytice(vychovatelky + I.Šestáková)
Smlouvy o dílo pro 3 vychovatelky
Celkem čerpáno:
usnesení: Rada
bere na vědomí.

255,-Kč
1 691,-Kč
2 850,-Kč
5 000,-Kč
1 075,-Kč
3 000,-Kč
15 131,-Kč
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Usnesení č. 683/12/PR – DEN ZEMĚ
Opět připravujeme celodenní akci zaměřenou na ekologii v lokalitě před Billou.
Účast prozatím přislíbili: Pražské služby, ZŠ Kbely, sokolníci Kbely, S.S.V.Skaut.
Termín konání: 14.květen 2012 od 10-17h.
Předpokládané náklady: 20 000,-Kč (technické zázemí-převozy věcí, stanů, občerstvení, malé upomínkové předměty
pro děti)
usnesení: Rada
bere na vědomí a souhlasí s náklady akce a ukládá PR organizačně zajistit.
Usnesení č. 684/12/PR – PSÍ DEN spolu s akcí BĚH NADĚJE v parku
Opět připravujeme celodenní akci zaměřenou čistě na psí témata.
Účast prozatím přislíbilo OS HELPPES včetně zajištění zajímavých vystoupení a ukázek s asistenčními pejsky, 5 psích
útulků, Městská policie-úsek prevence (propagace útulku Troja, účast záchranářských psů vč. ukázek, služební psi MP
vč.ukázek), Vet-servis – odchytová a převozní služba, kbelská veterina+psí salón, myslivecký výcvik psů vč. ukázek,
prodejní stánky s touto či podobnou tématikou. Na akci může být prezentován záměr vytvoření psí loučky a psího
cvičiště. V rámci akce se uskuteční Běh naděje 2012 na podporu boje proti rakovině. Níže uvedené náklady jsou
společné s akcí Běh naděje.
Termín konání: 25. květen 2012 od 10-18h.
Předpokládané náklady:

položka

Uskutečněné
výdaje

Mob.toalety s možností mytí rukou 2x
4 080
účast slavné osobnosti / část.moderace
7 000
občerstvení na celý den - pro vystupující a
organizátory
4 000
moderátor
2 000
odměny za soutěže
3 500
kapela+zvuk
16 000
OSA
1 000
převoz stanů
3 000
příprava-úklid-odvoz odpadků
1 000
materiál na soutěže
3 000
odměny za přednášky-ukázky-Helppes.
3 000
odměny za přednášky-ukázky myslivecké
2 000
zapůjčení agility-překážek pro psy
3 000
CELKEM:
52 580
usnesení: Rada
bere na vědomí a souhlasí s náklady akce a ukládá PR organizačně zajistit.

57. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 29.4.2013
Na tomto zasedání rada přijala 2 nové usnesení.
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Usnesení č. 629/13/ místostar. - Konkurzní řízení na místo ředitele ZŠ Kbely
Do úterý 23. 4. 2013 obdržel náš úřad 16 obálek uchazečů. Konkurzní komise, která se v ten den bezprostředně sešla
konstatovala, že všechny obálky byly doručeny do termínu a proto přistoupila k jejich otevření. Neusnesla se, že
uchazeči by měli být podrobeni znalostnímu testu. Následovala kontrola náležitostí a obsahu obálek. Na závěr
komise konstatovala, že u dvou uchazečů chyběli obsahové náležitosti, které byly specifikovány ve vyhlášení
konkurzního řízení. V tomto případě dle vyhl. o konkurzním řízení č. 54/2005 Sb. §4 odst. 4) komise navrhne
zřizovateli vyřazení uchazečů, kteří nesplnili podmínky stanovené v §3 odst. b) nebo d) - kde jsou uvedeny ony
obsahové náležitosti.
Po přijetí usnesení zřizovatele v této záležitosti bude následovat rozeslání pozvánek min. 14 dní předem k dalšímu
jednání konkurzní komise, a to již s uchazeči. Navrhujeme tedy další schůzku komise uskutečnit 14. 5. a následně 15.
5. s ohledem na počet uchazečů.
Návrh usnesení : Rada po projednání
žádá o dodání chybějících obsahových náležitostí přihlášky ke konkurznímu řízení u uchazeče Mgr. Maška a Mgr.
Chaluše, a
ukládá tajemníkovi komise informovat uchazeče a dále postupovat dle vyhl. č. 54/2005 Sb.
Usnesení č. 688/13/OT – Služby mobilních operátorů
OT uspořádal poptávkové řízení na služby mobilních operátorů za účasti T-mobile. Telefonica O2 a Vodafone.
Kritériem pro hodnocení byla nabízená cena za služby a výše poskytnuté slevy na zařízení (viz příloha). Jako
nejvýhodnější se jeví nabídka stávajícího dodavatele T-Mobile.
usnesení : Rada
souhlasí s prodloužením rámcové smlouvy se společností T-Mobile a.s. a pověřuje tajemníka úřadu podpisem
smlouvy.

58. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 7.5.2013

Na tomto zasedání rada přijala 10 nových usnesení.
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky
V 17. týdnu byla po dvouletém jednání dokončena cyklotrasa Kbely-Kyje (mapa v příloze). Pro větší bezpečnost Praha
14 ještě připravuje instalaci stavebních prahů v ulici Za Černým Mostem. Navazuje přestavba křižovatky
Broumarská×Cíglerova s integrací cyklistů, kterou připravuje TSK. Tím bude dokončen bezpečný koridor ze Kbel na
jih.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
chválí dobře odvedenou práci

Usnesení č. 1077/2010/OŽPD – Omezení průjezdu nákladních vozidel
Výměna povrchu komunikace Vinořská i s novými zákazy vjezdu nákladních vozidel byla dokončena. Navazující
rekonstrukce komunikace Hornopočernická s novým dopravním značením včetně zákazu vjezdu veškeré tranzitní
nákladní dopravy se připravuje na podzim 2013.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 4/10/OMIBNH –Dlužníci MČ Praha 19
T: Čtvrtletně
Usnesení č. 15/10/místostar. – Komise likvidační a škodní
Kontrolní výbor nemá námitek proti majetku uvedenému v likvidačním protokolu (viz zápis Kontrolního výboru).
usnesení: Rada na základě doporučení Kontrolního výboru
schvaluje návrhy Likvidačních protokolů v příloze 1 a 2.
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Usnesení č. 33/2010/OŽPD – Midilinka
Aktuální stav řešení MHD. Zástupci ROPIDu prosí o součinnost ve věci zřízení městské železniční linky, na kterou
prozatím primátor HMP neuvolnil finanční prostředky. Poslední plánovaný termín zřízení je 1. srpna 2013. Teprve
v návaznosti na železnici může být řešena midilinka.
Jednání s ROPIDem o dalších bodech se uskuteční v květnu 2013.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 41/10/OŽPD – Komise dopravy
Nové jednání komise se nekonalo.
Po souhlasu Rady bylo vydáno stanovení dopravního značení na zjednosměrnění komunikace Tauferova a objednáno
dopravní značení. Dále byla poslána žádost o vydání stanovení DZ na přechod Huntířovská p. F. na ODA MHMP.
Obratiště u hřbitova je nově řešeno usnesením 685/12/OŽPD.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že ve smyslu předchozích usnesení byl koncipován Filmový klub Kbely
organizovaným pod Nízkoprahovým centrem aktivit Městské části Praha 19, který na období prázdnin připravuje akci
„LETNÍ KINO v NCA“.
Náklady na provoz Filmového klubu Kbely nezvýší náklady běžného provozu NCA.
Očekává se rozhodnutí HMP ve věci grantu v oblasti prevence kriminality ve smyslu předchozích usnesení.
Dále bezpečnostní ředitel informuje Radu, že na základě podané žádosti byla ve smyslu předchozích usnesení
rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. Prahy schválena dotace pro NCA v rozsahu 80 tis. Kč. Dotace bude v plném výši
využita na činnost NCA, provoz klubů, zajištění lektorů a externích pracovníků NCA v průběhu roku 2013. Dotace
podléhá závěrečnému vyúčtování, které bude provedeno v prosinci 2013.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 578/2012/OT – Komise pro kroniku a historii
Nové jednání komise neproběhlo. Paní kronikářka pracuje na úpravách zápisu do kroniky za rok 2012. Dne 17. dubna
proběhla další návštěva archivu ve Zdibech, kde jsme získali další cenné dokumenty ohledně založení obecní školy ve
Kbelích z roku 1892. V archivu jsou uloženy celkem tři pamětní knihy z obecné školy a z měšťanské školy. Jejich
podrobným studiem se budeme zabývat při další návštěvě. Dne 24. dubna paní kronikářka navštívila Archiv hl. m.
Prahy se záměrem zjistit, jaké všechny dokumenty a z jakých let jsou zde uloženy. Mj. zjistila, že jsou zde uloženy
dokumenty k činnosti Lidového domu z let 1980 – 1990. V archivu Zdiby jsou uloženy dokumenty obce od roku 1870
do 1945, v Archivu hl. m. Prahy zhruba od roku 1946 do roku 1990. Hodnocení soutěže „Kbelský rybník očima dětí“
v kreslení proběhne v pondělí 13.05.2013 od 10 hod na úřadě za účasti několika paní učitelek z MŠ a ZŠ a zástupců
radnice. Je třeba stanovit odměny pro děti.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 629/13/ místostar. - Konkurzní řízení na místo ředitele ZŠ Kbely
Uchazeči informování o otevírání obálek a zároveň dva vyzváni k doplnění chybějících náležitostí. První jednání
komise s uchazeči se uskuteční v termínu 15. a 16. května.
usnesení : Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu žáků
Pan starosta interpeloval na jednání zastupitelstva po předchozím opětovném jednání na jednání klubu zastupitelů
ODS. Přednesl zde zprávu o stavu školských kapacit na obvodu MČ Prahy 9, 19, 18, MČ Čakovice, Vinoř a Satalice.
Bylo přislíbeno jednání na Výboru školství a zároveň jednání s radní Chudomelovou.
usnesení : Rada
bere a vědomí.
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Usnesení č. 670/13/místostar. – Přezkoumání hospodaření za rok 2013
Interní auditorka informuje radu, že zaslala na Magistrát hl. m. Prahy rozhodnutí rady o provedení přezkoumání
hospodaření za rok 2013 externí auditorskou firmou.
Smlouva na rok 2013 se projednává a připravuje.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 671/13/OT-U – Informace o výpočtu poplatku za předškolní vzdělávání na školní rok 2013/2014
Místostarostka informovala Radu o kontaktech a výsledcích jednání s Poslaneckou sněmovnou. Dále bude
pokračovat v jednání s Ministerstvem školství a Ministerstvem financí.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 676/13/OKS-IA – Veřejnosprávní kontrola u ZŠ Praha-Kbely
Interní auditorka informovala ZŠ o zapracování připomínek rady do směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu. Při
následné veřejnoprávní kontrole u ZŠ bude toto prověřeno.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 685/12/OŽPD - Konečná autobusové linky č. 185 – obratiště
Byla poptána jednoduchá studie proveditelnosti konečné u hřbitova, která bude řešit finanční náročnost, střety se
sítěmi, zachování parkoviště a kácení stromů. Na základě vybraného řešení pak bude zpracována dokumentace pro
územní rozhodnutí.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 691/13/OMIBNH - Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 2068/1 před Lidovým domem
Pan T., nájemce restaurace Lidový dům, žádá o celoroční pronájem části pozemku cca 18 m 2 mezi vchody do
provozovny k umístění 4 ks přenosných dřevěných stolů s lavičkami pro rozšíření sezonní předzahrádky. Za pronájem
nabízí částku 6.600,- Kč/ročně.
usnesení: Rada
nesouhlasí s pronájmem části pozemku o šíři 2,2 m a délce 8,2 m mezi vchody do restaurační části za roční nájemné
ve výši 6.600,- Kč, a
Usnesení č. 693/13/OMIBNH - Rekonstrukce rozvaděče MaR a elektro VS Jilemnická
Z důvodu časté poruchovosti v příloze předkládáme nabídku f. Siemens k provedení kompletní rekonstrukce měření,
regulace a elektroinstalace v VS Jilemnická za celkovou cenu bez DPH 63.167,- Kč. Firma Siemens je k provádění
oprav měření, regulace a rekonstrukcí výměníkových stanic smluvně zajištěna, v příloze předkládáme podrobný
položkový rozpočet.
usnesení : Rada
souhlasí s nabídkou f. Siemens k provedení rekonstrukce MaR a elektra ve VS Jilemnická za celkovou cenu bez DPH
63.167,- Kč a
pověřuje ved. OMIBNH podpisem objednávky.
Usnesení č. 694/13/OMIBNH - Nákup čerpadla Grundfos Magma 3
Z důvodu nefunkčního čerpadla v VS Jilemnická je nutná jeho výměna za nové. V příloze předkládáme popisku
čerpadla Grundfos Magma 3 65 - 120 F 340 mm, 230 V za cenu bez DPH 59 928,40 Kč. Neproběhl výběr s jinými
výrobci. Elektronické čerpadlo tohoto typu je výjimečné a nenabízí ho ani firma Grundfos. Předkládaná nabídka byla
dohledána na internetových stránkách www.pumpa.cz/cz/grundfos-magma-3-.
usnesení : Rada
souhlasí s nákupem uvedeného čerpadla a
pověřuje ved. OMIBNH podpisem objednávky.

13

Usnesení č. 695/13/OMIBNH - Záměr prodeje bytových domů Hůlkova
Na základě úkolu z operativní porady vedení předkládáme záměr prodeje bytových domů Hůlkova 301 a Hůlkova
302, Kbely.
usnesení : Rada
souhlasí s vyhlášením záměru prodeje bytových domů Hůlkova 301 a Hůlkova 302,
pověřuje starostu podpisem záměru prodeje a
ukládá OMIBNH záměr řádně zveřejnit.
Usnesení č.696/13/OMIBNH Výstavba – dostavba současné ZŠ. Zkapacitnění o 100%.
Při složitém vyjednávání s Palestrou, Palestra nabízí odkup školy Slovačíkova za cenu 25 mil. korun. Již rok MČ
vyjednává s HMP hlavně pak s primátorem o výstavbě nové školy, jejiž finanční náročnost se odhaduje na cca 100
mil. Jednání s primátorem jsou zcela bez odezvy, proto starosta na posledním ZHMP interpeloval celou Radu HMP a
výsledkem je zařazení tohoto bodu na výbor pro výchovu a vzdělávání HMP dne 20.5.2013. Zájmy MČ bude hájit
místostarostka, radní H. a místostarosta O.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 697/12/OŽPD – Pěší doprava
V dubnu 2013 připravilo Vin Agro po dohodě tři meze na osetí travou určené k vyšlapání pěšin. Jde o prostor na
západním okraji Jilemnické, na východním okraji velkoškolky Kbely a na pravém břehu Vinořského potoka. Trasu
podél Vinořského potoka bude nutno dořešit s Odborem rozvoje veřejného prostoru MHMP, aby nebyla na podzim
opět rozorána.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 698/12/PR –Žádost o využití prostor LD pro bazárky dětského oblečení a další akce
Zprostředkovaně za ředitelku KRC CoByDup žádám o bezplatné využití prostor LD pro aktivity KRC Cobydup, které
byly předběžně schváleny panem starostou při posledním jednání s ředitelkou Cobydup. Konkrétní termíny jsou:
Bazárek dětského oblečení – Pátek 20.9. od 14:00 hod do cca 22:00 – sobota 21.9. 2013 od 8:00 do cca 20:00.
Jde o to, že si tam musíme přes noc nechat uskladněné a rozložené ty věci od maminek, které přinesou k
prodeji a v sobotu pak bude probíhat samotný prodej.
Mikulášská besídka – Pátek 29. 11. 2013 bylo by to od 14:00 hodin do cca 19:00 hodin.
Při početnější návštěvnosti bychom využili sál LD na kurz Respektovat a být respektován-termín upřesníme.
usnesení: Rada
souhlasí s bezplatným pronájmem sálu LD na výše uvedené akce pro rodiny s dětmi.

59. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 31.5.2013

Na tomto zasedání rada přijala 18 nových usnesení.
Usnesení č. 33/2010/OŽPD – Midilinka
Aktuální stav řešení MHD. Dopis starostů ke zřízení městské železniční linky je připraven k odeslání. OŽPD urgoval
zajištění lepšího prokladu linek, aby časové odstupy mezi spoji zajistily co nejrovnoměrnější vytížení a spoje se
nesjížděly. K 9. červnu bude upravena jízdní doba linky 302. ROPID sdělil záměr na změnu poloh spojů linky 185 kvůli
rovnoměrnému vytížení. Bylo projednáno v Komisi dopravy.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 109/11/OŽPD – Dotace na komunální techniku
Proběhlo připomínkování a technická specifikace zadávací dokumentace VR pro SFŽP. Finální verze dokumentace je
připravena k odeslání, viz. příloha.
usnesení: Rada
schvaluje zadávací dokumentaci v uvedeném rozsahu a
pověřuje pana starostu podpisem
Usnesení č. 186/11/OKS – Multifunkční srub v Centrálním parku Kbely
Tajemník informuje:
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Tým pracovníků, který se zabývá tímto úkolem, je ve složení místostarosta, místosarostka, tajemník, vedoucí
OŽPD, a vedoucí OV. Operativně konzultujeme poznatky k této stavbě.
Při zvažování možnosti výstavby srubů byly zjištěny překvapivé poznatky:
 jsou firmy, které dokáží postavit sruby za poloviční cenu než jiné (kupř. 6 milionů x 3 miliony),
 stavba objektu podle zpracované studie varianta 2 (jeví se jako prostorově nejvýhodnější), by zděná stavba
by přišla na cca 5,5 mil. Kč, pokud zaměníme zděnou stavbu za srub – náklady by byly výrazně nižší cca 2,5
mil. !,
 jeví se i možné, že srub ze dřeva by lépe „zapadl“ do Centrálního parku (kde jsou již prvky ze dřeva – mostky
a kiosek) než stavba zděná.
Abychom zjistili pro představu, jak vypadá stavba a její kvalita u některé firmy, která nabízí sruby za poloviční cenu
než jiné, tak dne 23.5.2013 po předchozím projednání s místostarostou si místostarostka, tajemník a vedoucí OŽPD
prohlédli ukázkové stavby srubů u Klatov. Jednali ve věci možné výstavby srubu se specializovanou projektantkou.
Poznatky z tohoto jednání:
 srub z kulatiny má dobré izolační vlastnosti – tj. jako 40cm zeď + 5cm polystyrénová izolace, kulatina je
proložena konopím,
 srub z hranolů má poněkud nižší izolační vlastnosti – izolace provedena pěnou,
 veškeré použité dřevo je třikrát napouštěno olejem,
 kulatina i trámy jsou provázány kolíkovými spoji, mají výřezy, tak do sebe těsně a pevně zapadají,
 může ale po „sestavení“ srubu dojít k určitému sesednutí z důvodu dodatečného vysychání a tak firma
výrazně doporučuje stavbu nechat přes zimu bez oken a dveří (nedojde tak k problémům jako u některých
firem, kdy poté nejdou řádně otevírat okna či dveře),
 objekt lze přes zimu zabezpečit mřížemi a zabedněním,
 další zabezpečení – elektronické zabezpečení a kamera (jako na hřbitově).
Bylo dohodnuto, že tato specializovaná projektantka nakreslí studii dřevostavby vhodné pro výstavbu v centrálním
parku.
Konkrétní úkoly pro výstavbu objektu:










bylo prověřováno vedení sítí v centrálním parku, v návaznosti na toto vedení byla vybrána lokalita umístění
srubu,
stavba bude v ochranném pásmu dráhy
o vedoucí OV zajistí povolení od Drah
nejasná je trasa vodovodního vedení, toto vedení je v plánech vyznačeno čárkovaně, ani Pražské vodárny
nevědí, kde se přesně nachází
o vedoucí OV
 zjistila na vodárnách, že sondy pro přesnou lokalizaci tohoto vedení si můžeme provést
svépomocí,
 sepsala a předala v té věci žádost PVK
 zda je toto vedení opravdu užívané, odkud je napojeno a zda z něj opravdu někdo odebírá
vodu,
o Vedoucí OŽPD zajistí vykopání 2x sond
o Tajemník – pro informaci uvádím, že pokud bude sondami zjištěno, že vodovodní vedení by
omezovalo základovou desku (tj. že by srub musel být příliš blízko náspu), je možné zažádat o
přeložku vodovodního vedení – tj. o jeho posunutí,
o Vedoucí OV
o zpracovat dle výsledků sond případnou žádost na vodárny o přeložku
o zjistit zda tuto přeložku by zaplatili vodárny nebo MČ
Vedoucí OMIBNH
o řešení přípojky elektřiny, zjistit konkrétní kiosek odkud by byla elektřina odebírána, spojit se
s technikem na ČEZ, který má tuto lokalitu na starosti, bude mít povědomí, kde se co vede, pokud
bude vytápění objektu elektřinou bude zde velký odběr (toto zjistíme dle studie),
zvážit zda objekt nevytápět plynem (řešit otázku plynové přípojky)
geodet – geometrický plán zaměření, udělat mapování celé zóny včetně 150m2 zastavěné plochy o dvou
podlažích, geodet vytýčí body
územní rozhodnutí sloučit se stavebním řízením
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zajistit energetický štítek – posouzení pro
stavební povolení (§ 7a zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií ve znění změny č. 318/2012 Sb. - tedy platné znění: Stavebník, je povinen zajistit
zpracování průkazu energetické náročnosti při výstavbě nových budov nebo při větších změnách
dokončených budov).
o místostarosta
 jednání s hygienou
 hasiči – požární specialista udělat požární zprávu
v příloze č. 1 pro informaci přikládám vizualizaci srubu – nejedná se o vybraný srub, je to míněno pouze pro přehled
(jsou to sruby, které staví navštívená firma).
v příloze č. 2 foto srubu z kulatiny
v příloze č. 3 foto srubu z hranolů
Pro další postup prací by bylo potřebné, aby Rada rozhodla, zda bude:
1. srub zděný
2. srub z kulatiny
3. srub z hranolů
usnesení: Rada
bere zprávu na vědomí a
odkládá rozhodnutí o srubu na příští zasedání
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Nadále pokračují pravidelné aktivity v DS Mladoboleslavské. Klub aktivních balónků i nadále pravidelně každé úterý
cvičí a chodí nordic-walking a každý čtvrtek jsou ergoterapeutické schůzky
 dne 22.5.2013 uskutečněn výlet Svazu tělesně postižených na vodní zámek Blatná
 dne 29.5.2013 uskutečněn s Klubem důchodců výlet do Roudnice nad Labem, kde navštívilo 36 přihlášených
členů Pštrosí farmu.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že ve smyslu předchozích usnesení Filmový klub Kbely organizovaný pod
Nízkoprahovým centrem aktivit Městské části Praha 19 připravil na období prázdnin akci „KBELSKÉ LETNÍ KINO v
NCA“.
Promítání bude probíhat každý prázdninový den, kdy v rámci akce bude promítnuto celkem 12 komerčních a 18
nezávislých snímků. Součástí této letní akce je i pravidelné sobotní odpolední promítání pro děti (viz. příloha propagační leták akce).
Náklady na provoz této akce nezvýší náklady běžného provozu NCA.
Usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 509/2012/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch
Proběhla kontrola sekání travnatých ploch. Na základě zjištěných faktů byla odeslána výtka panem místostarostou a
bude následovat osobní jednání.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 599/2012/BŘ – Úkryty
Bezpečnostní ředitel po konzultaci s p. Ch. a předběžném schválení materiálu Správou služeb hl. m. Prahy předkládá
Radě návrh příkazní smlouvy v otázce úkrytů umístěných v rámci MČ Praha 19 a vlastněných hl. m. Prahou, která by
se měla stát základním dokumentem spolupráce MČ Praha 19 a HMP v této otázce.
usnesení: Rada
souhlasí s příkazní smlouvou dle návrhu
a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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Usnesení č. 629/13/ místostar. - Konkurzní řízení na místo ředitele ZŠ Kbely
Ve dnech 15. a 16. května 2013 proběhlo v prostorách ÚMČ Praha 19 výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky ZŠ
Albrechtická. Přihlášeno bylo 16 uchazečů, z nichž však dva uchazeči z VŘ odstoupili (uchazečka č. 5 – pí. A. K. a
uchazečka č. 12 pí. M. S.). Výběrového se zúčastnilo 14 uchazečů, kteří se po celkovém vyhodnocení výběrové
komise umístili následovně:
1.
Mgr. T. H.
2.
Mgr. S. S.
3.
Mgr. M. P.
4.
Mgr. Z. R.
5.
Mgr. K. M.
6.
Mgr. R. J.
7.
Mgr. H. H.
8.
Mgr. Ch. P.
9.
Mgr. M. J.
10.
Mgr. M. R.
11.
Mgr. H. I.
12.
Mgr. V. J.
13.
Mgr. S. A.
14.
Mgr. M. M.
usnesení : Rada po projednání
jmenuje Mgr. T. H. na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Kbely, Albrechtická 732,
Praha 9 - Kbely s účinností od 1. 8. 2013, dále Rada
ukládá úseku školství připravit jmenovací listinu k podpisu panu starostovi a zajistit platový výměr pro stanovení
platu a jeho složek v souladu s právními předpisy pro předložení na příštím zasedání Rady a
schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení.

Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu žáků
V pondělí 20. 5. se místostarostka společně s místostarostou a radním H. zúčastnili jednání školského výboru ZHMP,
kde prezentovali naši situaci ohledně chybějících kapacit ve školství a neřešením ze strany magistrátu. Byly předány i
naše žádosti v písemné podobě + zpracovaný přehled situace v okolních MČ. Členové výboru včetně radní Ch.
konstatovali, že situace je vážná a HMP se tím bude zabývat s horizontem realizace 2014 resp. s návrhem rozpočtu
na uvedený rok.
usnesení : Rada
bere a vědomí.
Usnesení č. 662/13/OMIBNH - Chemické čistění deskových výměníků.
U VS Katusická byl jeden deskový výměník vyčištěn a zamontován zpět do VS, u druhého výměníku byla zjištěna
netěsnost mezi primární a sekundární stranou výměníku. Vzhledem k této neopravitelné vadě je nutné tento
deskový výměník CB 300- 80 L nahradit novým. V příloze předkládáme revizní zprávu Alfa Laval s.r.o. o negativní
tlakové zkoušce a zároveň nabídku autorizované servisní organizace PORR a.s. na nákup a montáž nového výměníku
CB 300/80 H za celkovou cenu vč. DPH 188 090,- Kč. (dodavatelem byla poskytnuta 30 % sleva), úhrada bude z
prostředků tepelného hospodářství.
usnesení : Rada
pozastavuje a
ukládá vedoucímu OMIBNH předložit další tři nabídky a to
a) Na jeden výměník dle tohoto usnesení.
b) Na 6 výměníků zakoupených najednou.
Usnesení č. 668/13/OŽPD - Nákup vozidla pro přepravu kontejnerů a kontejnerů za účelem svozu bioodpad
Žádost byla akceptována, probíhá hodnocení žádostí.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
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Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán (Územní plán hl.m. Prahy)
Na semináři k Metropolitnímu plánu sdělil URM, že městské části mohou do začátku září tohoto roku předat
zpracovateli (URM) rozvahu o budoucí podobě městské části – např. zástavba rodinnými domy, charakter veřejných
prostranství, maximální podlažnost zástavby, dopravní spojení, rozšíření zeleně a další … .
Komise výstavby zahájila dne 13.5.2013 sérii jednání k tomuto významnému tématu.
usnesení: Rada
bere na vědomí informaci
ukládá všem komisím projednání obecné rozvahy k vytvoření budoucí podoby městské části ukládá komisi výstavby
shromažďování podkladů z jednotlivých komisí a jejich průběžné předkládání radě tak, aby do začátku září 2013 byla
URMu předaná rozvaha k budoucí podobě městské části pro zpracování Metropolitního plánu
Usnesení č. 683/12/PR – DEN ZEMĚ
Akce úspěšně proběhla, byla opět zaznamenána hojná návštěvnost v lokalitě před Billou a vysoký zájem občanů o
informace ohledně ekologie. Fotodokumentace na http://marel.praha19.cz/14_5_2013.html
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 684/12/PR – PSÍ DEN spolu s akcí BĚH NADĚJE v parku
Obě akce úspěšně proběhly – viz článek v příloze a fotodokumentace na http://marel.praha19.cz/25_5_2013.html
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 697/12/OŽPD – Pěší doprava
V červnu 2013 proběhne mulčování cest.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 712/13/OKS-IA – Veřejnosprávní kontrola u MŠ Praha - Kbely
Interní auditorka informuje radu, že byla v květnu 2013 provedena veřejnosprávní kontrola u Mateřské školy Praha –
Kbely. Kontrola byla zaměřena na provedení nápravných opatření a jejich ověření v účetnictví, prověření namátkově
vybraných finančních operací, účtování o doplňkové činnosti organizace. Protokol z kontroly je v příloze č. 1.
Závěr protokolu:
Všechna nápravná opatření uložená při minulé kontrole v roce 2012 byla organizací splněna a opravena. Organizace
nadále postupuje dle doporučení kontrolní skupiny.
Při kontrole účetnictví nebyly zjištěny případy neoprávněného nakládání s příspěvkem od zřizovatele.
Kontrolou běžných nákladů na vzorku účetních dokladů bylo zjištěno, že
a) systémově vystavování objednávek probíhá v souladu s vnitřní směrnicí;
b) poptávková řízení u zakázek (faktur) nad 20.000,- Kč jsou realizována;
c) likvidační listy faktur jsou řádně vyplňovány a před podpisem příkazu k úhradě je zřejmý jeho výdaj
(popis účetního případu).
Kontrolou bylo prověřeno účtování o doplňkové činnosti organizace. MŠ předložila kalkulaci pro výpočet nájemného
nebytových prostor (tříd) pro pořádání kurzů pro děti z mateřské školy. Kalkulace doplňkové činnosti zohledňuje při
výpočtu potřebné náklady na energie (elektřina, voda, teplo), skutečnost, že ostatní náklady by PO vynakládala ve
stejné výši bez ohledu na provozování doplňkové činnosti, a příslušný výnos , čímž je doložena ziskovost
provozované doplňkové činnosti organizace.
Při kontrole nebyla uložena žádná nápravná opatření.
usnesení : Rada
bere na vědomí závěry provedené veřejnosprávní kontroly u MŠ Praha-Kbely.
Usnesení č. 716/13/PR – DĚTSKÝ DEN aneb CO BUDU, AŽ VYROSTU
Připravuje se již tradiční a jednu z nejatraktivnějších kulturních akcí roku s předběžnými náklady.
Uskutečněné
položka
výdaje
wc 2x

3 388
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zvuk (od 9h-20h) vč. podia - ROMAX
pozvánka slavné osobnosti- Michal Šebs
představení OS Prima den+dramat.kroužek
smlouvy pomocníci
odměny pro děti-výhra za disciplíny
kejklíři
materiál na disciplíny, kulisy ..
občerstvení pro organizátory (celý den na akci)
občerstvení dle smlouvy pro účinkující (15lidí)
moderátorky-příprava programu
divadélko
tanečky - taneční škola - Hejhal
odměny +věcné dary za soutěže
kostýmy
převoz a sestavení stanů, úklid při a po akci
představení známých osobností z různých pracovních
pozic
OSA
materiál - malování na obličej
večerní vystoupení JamBand
zumba
zvířátka farma
Usnesení: Rada
souhlasí s předběžnými náklady akce,
ukládá PR zorganizovat program této stěžejní akce.

20 000
8 000
5 000
10 000
4 000
5 000
3 000
3 000
3 000
6 000
7 000
2 000
5 000
10 000
6 000
5 000
2 000
2 500
14 000
1 500
4 000
129 388

60. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 3.6.2013

Na tomto zasedání rada přijala 1 nové usnesení.
Usnesení č. 717/13/OE – Rozpočtová změna číslo 12
Vzhledem k tomu, že se MČ Praha 19 zapojila do odstraňování následků povodní a rada MČ uvolnila na tento účel
70 000,- Kč, navrhuji zvýšit výdaje rozpočtu v paragrafu 5512 – Požární ochrana o 45 900,- Kč na nákup tlakových
myček Karcher a v kapitole 6171- Činnost úřadu o 24 100,- Kč na nákup úklidových prostředků.
usnesení: Rada
schvaluje zvýšení výdajů rozpočtu v paragrafu 5512 o 45 900,- Kč a v paragrafu 6171 (příkazce JUDr. Nykles) o částku
24 100,- Kč.

61. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 13.6.2013

Na tomto zasedání rada přijala 21 nových usnesení.
Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky
Dne 29. května se uskutečnilo jednání ohledně technického řešení dalších dvou napojení Prahy 19 a Prahy 14 (Kbely–
Černý Most a Kbely–Hloubětín). Další jednání proběhne 18. června.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 33/2010/OŽPD – Midilinka
Aktuální stav řešení MHD. V povodňovém týdnu 3.–7. června ROPID zřídil železniční linku S34 v trase Čakovice–
Kbely–Satalice–Vysočany–Masarykovo nádraží. V nejvytíženějším období byla obsazena skoro všechna místa
k sezení. Spoje stávající železniční linky S3 Všetaty – Hlavní nádraží byly přetížené. Například do spoje s odjezdem 5.
6. v 7.53 do centra nastupovalo ve Kbelích cca 50 lidí. Dopravní podnik operativně prodloužil k nádraží linku 201. Sice
nefungovalo metro, ale přesto je zde vidět velký potenciál železnice ve Kbelích. Lidé se do centra dostali rychleji než
za běžné situace.

usnesení: Rada
bere na vědomí.
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Usnesení č. 41/10/OŽPD – Komise dopravy
Nové jednání se nekonalo.
Doplnění k bodu 6 jednání z 15. května:
Nejprogresivnější města České republiky v řešení cyklodopravy jsou signatáři Uherskohradišťské charty. Mezi nimi je
MČ Praha 19 jako jediná v Praze a středních Čechách. Jako pokračování této iniciativy má být 2. července 2013
založena Asociace měst pro cyklisty. Asociace má přinést lepší možnosti oproti UH Chartě:
 možnost lépe lobovat za získání finančních prostředků a změny v legislativě,
 lepší přístup k inovativním řešením,
 přístup k bezplatným vzdělávacím kursům.
Praha 19 může díky členství v Asociaci potvrdit výsadní postavení v Praze a středních Čechách, vytvářet efektivnější
tlak na získání finančních prostředků na TSK HMP a v magistrátní cyklokomisi. Například v roce 2012 byla jedinou
velkou cyklistickou stavbou v Praze cyklostezka Mladoboleslavská.
Samotné hlavní město Praha o členství zájem nemá a ani nedokáže za současné situace dostát požadavkům, které by
z členství v Asociaci plynuly. Zájem o členství naopak deklarovaly městské části Praha 11 a Praha 14, které se snaží
Prahu 19 v podpoře cyklodopravy dohnat. Praha 19 vstupem potvrdí dosavadní pozici lídra v pražské cyklodopravě.
usnesení: Rada
souhlasí, aby se MČ Praha 19 stala přidruženým členem Asociace měst pro cyklisty a pověřuje podpisem pana
místostarostu.
Usnesení č. 47/10/OKS – Komise sportu
Starosta vzhledem k odstoupení předsedkyně sportovní komise pí Č. z funkce navrhuje zvolit předsedou Sportovní
komise MČ Praha 19 současného člena této komise p. Olmra.
usnesení: Rada
volí předsedou Sportovní komise MČ Praha 19 p. O.
Usnesení č. 186/11/OKS – Multifunkční srub v Centrálním parku Kbely
Tajemník informuje:
Tým pracovníků, který se zabývá tímto úkolem, je ve složení místostarosta., místostarostka , tajemník, vedoucí OŽPD
a vedoucí Ov. Operativně konzultujeme poznatky k této stavbě.
usnesení: Rada
souhlasí s návrhem umístit do parku případnou repliku historických Gočárových domků, které byly zhotoveny v roce
1922 pro kbelské letiště a dále
pověřuje pí Z. k zajištění fotodokumentace a dalších informací o těchto stavbách v pražské ZOO,
ukládá tajemníkovi dále v této věci průběžně informovat Radu
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Veškeré aktivity nadále pokračují dle připraveného plánu spolu s přípravou olympiády pro seniory konající se
13.9.2013. Pravidelné schůzky probíhají v prostorách DS Mladoboleslavské.
V příloze přikládáme informaci seniorky pí J. z výletu ze dne 29.5.2013 do Roudnice nad Labem, kde navštívilo 36
přihlášených členů Pštrosí farmu (viz příloha).
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 509/2012/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch
Dne 28.5. byl firmě Imramovský místostarostou zaslán vytýkací dopis k údržbě travnatých ploch. Následně byla s pí I.
domluvena osobní schůzka k provedení kontroly.
Z důvodu vytrvalých dešťů a následné povodňové situaci bylo toto jednání odloženo a uskuteční se 17.6. v 11 hodin
jako kontrolní den s kompletní kontrolou stavu travnatých ploch na území MČ.
usnesení: Rada
souhlasí s vytýkacím dopisem, důrazně upozorňuje, že to je již druhý v pořadí. Rada
není spokojena s výkonem firmy v posledním období.
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Usnesení č. 600/12/PR – KARNEVAL PRO DĚTI
Náklady akce jsou v celkové částce: 35 702,-Kč (viz tabulka v příloze – rozpis nákladů)
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 601/12/PR – REPREZENTAČNÍ PLES MČ PRAHA 19
Náklady akce jsou v celkové částce: 94 908,-Kč (viz tabulka v příloze – rozpis nákladů)
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 617/13/PR – PLES MČ PRAHA 19 a SDH Kbely 23.3.2013
Vzhledem k rozhodnutí Rady ohledně propojení II. reprezentačního plesu mč s již plánovaným a připraveným
hasičským plesem, bylo rozhoduto, že se náklady za tombolu a náklady za organizaci-produkci oddělí a náklady se
tudíž hradily z kapitoly 5512. Celková částka 43 764,-Kč.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 629/13/ místostar. - Konkurzní řízení na místo ředitele ZŠ Kbely
Konkurz byl završen jmenováním ředitele, který převezme funkci k 1. 8. 2013. Nyní probíhají kontakty a příprava k
předání včetně navazujících úkonů jako je příprava na nový školní rok.
usnesení : Rada
bere a vědomí.
Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu žáků
Ve středu 12. 6. 2013 proběhla prezentace a jednání s projektantem nové budovy ZŠ. Info bude podáno na jednání
Rady. Rady se zúčastnil p. Ch. a předložil Radě variantní řešení vnitřního uspořádání školy vč. Její orientace, též ve
variantách. Dále přišel s novou myšlenkou umístění tohoto pavilonu do zadního traktu, tzn. za tělocvičnou v prostoru
levého tedy menšího venkovního hřiště.
usnesení : Rada po projednání
souhlasí s umístěním stavby do navrženého prostoru a spouští projednávání přesné specifikace tohoto pavilonu.
Rada
ukládá místostarostovi zařadit tento bod na úvodní jednání s předsedy komisí a výborů. Dále Rada
ukládá starostovi požádat HMP o výkup pozemků v této lokalitě.
Usnesení č. 647/13/místostar. - Žádost o poskytnutí příspěvku na akci Kbelská 10
Probíhá kontrola vyúčtování příspěvku.
usnesení : Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 649/13/OMIBNH - Duplicitní vlastnictví pozemku p.č. 1988/24
Návrh doplnění souhlasného prohlášení s upřesněním navrhovatelů byl odeslán p. H.
usnesení : Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 662/13/OMIBNH - Chemické čistění deskových výměníků.
V příloze předkládáme nabídky dalších 2 firem na dodání deskového výměníku CB 300/80 H a to nabídku firmy
Výměníky s.r.o. Praha 4, která tento typ výměníku nabízí za cenu 241 395,- Kč vč. DPH, a dále nabídku firmy KP MARK
s.r.o. Praha 10, která tento deskový výměník nabízí za cenu 8 492,- euro bez DPH, což při současném kurzu euro 26,Kč činí cenu včetně DPH 267 158,- Kč. Oslovili jsme i firmu Alfa Laval a.s., ta nabídku nezaslala. Po provedené
poptávce u firmy PORR s.r.o. o nákupu 3 dalších výměníků tomuto dodavateli výrobce Alfa Laval a.s. stanovil
konečnou slevu 39 % , a tak konečná cena u žádaného výměníku pro nás bude 164 220,- Kč vč. DPH. Vzhledem k
uvedeným nabídkám doporučujeme přijmout nabídku f. PORR s.r.o., Zároveň s tím nedoporučuji zakupovat větší
počet výměníků tohoto typu z důvodu, že každá VS má konstrukčně osazeny deskové výměníky o různém počtu
desek. V případě, že před dalším čištění bude zjištěná vada, budeme mít u uvedené firmy stále slevu 39 %.
usnesení : Rada

souhlasí s nabídkou f. PORR a.s. na dodávku a montáž
DPH 164 220,- Kč a
pověřuje ved. OMIBNH podpisem objednávky.
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deskového výměníku CB 300/80H za celkovou cenu vč.

Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán (Územní plán hl.m. Prahy)
Dne 11.6.2013 byla tajemníkům (7) jednotlivých komisí předaná žádost o projednání rozvahy k Metropolitnímu
plánu.
Usnesení: Rada
bere na vědomí informaci a
ukládá svolat předsedy komisí na úvodní schůzku k Metropolitnímu plánu a vysvětlit jim s pí. P. zásadní změny a
důsledky pro Kbely a pohledy, které se od komisí očekávají.
Usnesení č. 685/12/OŽPD - Konečná autobusové linky č. 185 – obratiště
Poptávka na studii zahrnovala nalezení nejvhodnějšího řešení při uplatnění následujících požadavků:
 Zřízení obratiště standardních vozů včetně pěších vazeb
 Zohlednění nákladů a střetů v území: parkoviště, zeleň, sítě, pieta místa
 Studie bude podkladem pro zhotovení DUR (snížení navazujících nákladů na PD)
Byly doručeny čtyři nabídky projektantů na zhotovení studie proveditelnosti.
Seznam projektantů, kteří reagovali na poptávku (ceny bez DPH):
PUDIS a. s.
70 000,- Kč
AF-CITYPLAN s. r. o.
54 000,- Kč
DIPRO, spol. s r. o.
99 500,- Kč
Ing. V. J.
56 250,- Kč
OŽPD doporučuje vybrat nabídku firmy AF-CITYPLAN s. r. o. za částku 54 000,- bez DPH.
usnesení: Rada
pověřuje vedoucí OŽPD podpisem objednávky.
Usnesení č. 697/12/OŽPD – Pěší doprava
Proběhlo mulčování části cesty okolo zahradnictví, v dalších úsecích je podloží natolik mokré a nestabilní, že zde není
možné projet s technikou.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 711/2013/Bezp.řed. - Projekty protidrogové prevence
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že projekt s názvem “Seminář pro rodinné příslušníky a partnery osob závislých
na alkoholu, dalších návykových látkách a hře“ proběhne v rámci protidrogové činnosti MČ Praha 19. Termín prvního
bloku je stanoven na 27.06.2013 do Nízkoprahového centra aktivit MČ Praha 19.
Usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 714/12/OSVZ – Rekondiční pobyt Klubu invalidů
Tajemník předkládá informaci k rekondičnímu pobytu seniorů.
Celkově se zúčastní 44 seniorů, vzhledem k potřebě úspory Místní organizace Svazu tělesně postižených v Praze 19 –
Kbely se podařilo zajistit zájezd pro 15 seniorů z finančních prostředků Obvodního výboru Svazu tělesně postižených
(a mimo to si každý přispívá 3 000,-Kč/osobu).
Dalších 29 seniorů si uhradilo částku 87 000,-Kč z vlastních prostředků (také 3.000,-Kč/osobu), z dotačních
prostředků městské části bude hrazeno: 48 048,-Kč.
Vedoucí OSVZ v příloze předkládá cenové nabídky na výlet pro seniory. Nejvýhodnější nabídka je od firmy OREA
Hotel Fontána Luhačovice.
Podrobná zpráva čerpání peněz v roce 2013 v příloze.
usnesení : Rada
souhlasí s rekondičním pobytem Svazu tělesně postižených MO v Praze 19-Kbely v Hotelu Fontána Luhačovice za
celkovou částku z dotačních prostředků MČ 48 048,-Kč.
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Usnesení č. 716/13/PR – DĚTSKÝ DEN aneb CO BUDU, AŽ VYROSTU
Akce úspěšně proběhla. Náklady budou vyčísleny po dodání veškerých faktur.
Opět vysoká účast zaměstanců a přátel úřadu:
aktivně po celou dobu akce se účastnili: pí Š., p. N., pí P., pí E., pí P., p. B., pí Š., p. M., p. Č., p. M., pí M., pí A., pí P.,
pí R., pí U., pí B., pí K., pí E., p. H, p. N., p. Teraz, p. E., p. U., p. P., p. F., p. P., sokolník p. L, p. U., p. K., p. P., pí N., pí
Z., pí J., 3x městská policie, p. P.
Usnesení: Rada
Bere na vědomí informaci a děkuje všem zúčastněným za jejich pomoc při akci.
Usnesení č. 720/13/ OMIBNH - přeložka plynovodních přípojek Bakovská
Po zpracování projektové dokumentace a provedeném poptávkového řízení v příloze předkládáme nabídky 4 firem
na provedení přeložení plynovodních přípojek v ulici Bakovská k domům č.p. 876 a č.p. 857.
firma
Sídlo
IČO
Cena vč. DPH
Truhlařík s.r.o.
Kojetice u Prahy
28242947
343 106,INKO a.s.
Praha 9
25500015
362 960,GAMAGAS s.r.o.
Cítov
25107011
396 154,Prockert-Hynek a.s.
Roztoky u Prahy
25600559
413 053,Doporučujeme firmu Truhlařík s.r.o.
usnesení : Rada
přijímá nabídku Truhlařík s.r.o. za celkovou cenu 343 106,- Kč vč. DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s touto firmou.
Usnesení č. 727/13/OE – Schválení účetní závěrky za rok 2012 příspěvkových organizací
Novelou zákona o účetnictví a o hlavním městě Praze bylo radě Hl. města Prahy uložena povinnost schvalovat účetní
závěrky zřízených příspěvkových organizací, dosud nebyla schválena prováděcí vyhláška ani upraven statut Hl.m.
Prahy, nicméně magistrát Hl. m. Prahy žádá o to, aby rada městské části schválila účetní závěrky zřizovaných
příspěvkových organizací.
Příspěvkové organizace zpracovávají účetní závěrku, kterou odevzdávají MČ Praha 19 jako zřizovateli a zároveň Hl. m.
Praze. Schválení účetní závěrky se provádí z pohledu, zda účetnictví poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Vzhledem k tomu, že byla řádně provedena inventarizace a že ved. EO a interní auditorka provádí průběžné kontroly
hospodaření, navrhuji schválení účetní závěrky PO Mateřské školy Kbely i Základní škola Albrechtická. Účetní závěrky
jsou v elektronické příloze.
usnesení : Rada
schvaluje účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace Mateřské školy Praha –Kbely a účetní závěrku
příspěvkové organizace Základní škola Albrechtická
Usnesení č. 728/13/OŽPD Golf Vinoř
Viz. doporučení komise výstavby.
Usnesení: Rada prozatím
neobdržela žádnou žádost této společnosti k vyjádření. Dále Rada
předběžně zařazuje projednání tohoto bodu též do ZZMČ v září či prosinci.
Usnesení č. 729/Star. – Krizový štáb ÚMČ Praha 19
Starosta vzhledem k aktualizaci obsazení krizového štábu navrhuje odvolat p. L. z Krizového štábu ÚMČ Praha 19, a
na uvolněné místo v obsazení krizového štábu navrhuje zvolit pí B.
Usnesení: Rada
odvolává p. L. z Krizového štábu ÚMČ Praha 19
a
volí jako člena Krizového štábu ÚMČ Praha 19 pí B.
Usnesení č. 730/13/místostar. – Předání osvědčení o zvolení
Na základě rezignace zastupitelky pí Č. ze všech funkcí, kterou písemně předala panu starostovi k datu 31. 5. 2013
osvědčujeme, že prvním náhradníkem byla zvolena pí F. a mandát jí vzniká k 1. 6. 2013. Po převzetí osvědčení bude
vyzvána, aby se dostavila na následující ZZMČ, kde po složení slibu nabývá všech práv a povinností.
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usnesení : Rada
bere na vědomí, že pí F. převzala z rukou starosty Osvědčení o zvolení a
ukládá OKS zajistit veškeré administrativní kroky ke složení slibu na následujícím ZZMČ.
Usnesení č. 734/13/místostar., OMIBNH – Zajištění finančních prostředků pro stavbu nového školního pavilonu
Na základě výsledků dosavadních bezvýsledných jednáních s Hl. m. Prahou ohledně řešení kapacity kbelské základní
školy a poskytnutí odpovídající dotace, je MČ nucena doslova shánět každou korunu, jelikož nemá dostatek vlastních
zdrojů na tak vysokou investici, aby mohla uspokojit a umístit kbelské děti pro základní vzdělání, proto uvítala
nabídku VOŠ Palestra, která je nájemcem budovy ve Slovačíkově ulici k možnosti odkoupení budovy pro potřeby této
škola a do budoucna k umístění Vysoké školy sportu Palestra. Proběhla diskuse ohledně způsobu prodeje, hodnoty
budovy a svázání jejího dalšího využití s ohledem na okolní zástavbu a dopravní možnosti. Vypracován znalecký
posudek a navržena možnost inzerce. Realitní kanceláře na výzvy nereagovali.
S ohledem na dosavadní spolehlivost nájemce VOŠ Palestra, podloženou 23 lety trvání a vzájemné spoplupráce a s
ohledem na trvání nájemní smlouvy do roku 2018 podporuji prodej současnému nájemci za nabídnutou cenu.
Další finanční prostředky je možné získat prodejem bytového domu Hůlkova 301 ve veřejné soutěži a prodejem
bytového domu Rožďalovická 634 - 635 bytovému družstvu, založenému současnými nájemníky.
V příloze předkládáme návrh usnesení na nejbližší jednání ZZMČ o schválení záměru prodat :
a) bytový dům Mladoboleslavská 301 spolu s pozemkem p.č. 1816 v k.ú. Kbely
b) bytový dům Rožďalovická 634 - 635 se zastavěným pozemkem p.č. 1196 a 1197, k.ú. Kbely
c) budovu č.p. 400, ulice Slovačíkova, včetně pozemků p.č. 1784/1, 1784/2, 1784/3,a 1785/1, vše k.ú. Kbely.
usnesení : Rada
ukládá OMIBNH materiál předložit k projednání na následující ZZMČ.
Trvá
Usnesení č. 735/2013/taj. – Poděkování kbelským občanům
Z důvodu letošních povodní, které zasáhly i HMP, vyhlásil dne 3.6.2013 p. starosta materiální sbírku. Sbírka byla
velmi úspěšná a byla předána do Radotína a Záběhlic. Od 3.6.2012 byli plně nasazeni hasiči SDH Kbely a pravidelně
řešil problematiku Krizový štáb MČ Praha 19
usnesení: Rada
vyslovuje kbelským občanům poděkování za povodňovou pomoc.
Usnesení č. 737/2013/PR – KBELSKÉ POSVÍCENÍ aneb I. KBELSKÉ ROCKOVÁNÍ
Vzhledem k rozhovoru s některými členy komise navrhuji menší změnu k programu kbelského posvícení k datu
21.9.2013. Po čtyři roky bylo pravidlem pořádat tuto akci ve staročeském duchu, nyní však jsou však žádány změny,
na základě spolupráce se Kbelskými Divočáky se rýsuje velmi atraktivní hudební produkce v podobě rock festivalu.
Tento hudební styl vyznává převážné množství kbelských občanů. Již nyní je předběžně jednáno s jednotlivými
kapelami a hudebníky, proto předkládám Radě odhadované náklady ke zvážení, byla-li by produkce tohoto rozsahu
možná. Původní předpokládané náklady se odhadovaly na 120tis.Kč.
Předpokládaný
Položka/další členění
rozpočet
wc4x
zvuk (od 9h-20h) vč. podia - ROMAX-vyšší nároky na ozvučení a podium větší pro kapely
Rammstein revival atd…..
kapela ŠpejblsHelprs + 1litr 7*metaxy
kapela SPADLAKLEC
kapela SPUPS
kapela K2
kapela RAMMSTEIN REV.
kapela BEERBAND+LADIES SPRINGS
kapela KRYPTON
občerstvení pro organizátory (celý den na akci)
moderace
průvodní program pro děti v lesoparku - Pohádkový park

6 776
40 000
35 000
4 000
4 000
20 000
20 000
15 000
6 000
5 000
5 000
6 000

odměny bombony +věcné dary za soutěže
technika, el.dozor, přípojky…P.Petrnoušek
převoz a sestavení stanů, úklid při a po akci
zprostředkování-manažer kapel
OSA
ohňostroj
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PROGRAM:
11-15,00 – program pro děti – soutěže, tancování, zpívání
15-16,00 – hudební rock skupina ŠPEJBLŚ-HELPRS
16-16,30 – přestavba stage-příprava další kapely-moderátor se ujme slova
16,30-17,30 – SPADLA KLEC
17,30-18,00 - přestavba stage-příprava další kapely-moderátor se ujme slova
18,00-19,00 – SPUPS
19,00-19,30 - přestavba stage-příprava další kapely-moderátor se ujme slova
19,30-20,30 – K2 – dámská rock kapela
20,30-21,00 - přestavba stage-příprava další kapely-moderátor se ujme slova
21,00-22,00 – RAMMSTEIN REVIVAL Liberec
22,00-22,30 - přestavba stage-příprava další kapely-moderátor se ujme slova
22,30–23,30 – BEER BAND + LADIES SPRINGS
24,00-24,10 – ohňostroj (Forever Angel)
24,10-1,30 – KRYPTON
V případě předpovědi deštivého počasí (mokrá varianta) – přesun do LD Kbely.
usnesení: Rada
schvaluje rockovou akci se stropem nákladů cca 150 tisíc zvlášť mimo posvícení a to 24.8.2013, dále
nepřipouští možnost konání ve Kbelském parku a bude
prověřen návrh konání akce na Spartak Kbely. Rada dále
souhlasí s konáním akce posvícení v tradičním staročeském duchu a
očekává od PR návrh a rozpočet.

1 000
3 000
3 000
5 000
4 000
10 000
186 000

