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Zpráva o činnosti rady MČ pro 13. zasedání ZMČ
předkládá starosta MČ Praha 19
Vážení zastupitelé, předkládám Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha 19 za období od 12. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto období sešla na 3 řádných zasedáních a 2 mimořádných
zasedání a přijala 54 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.

62. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 17.7.2013
Na tomto zasedání rada přijala 25 nových usnesení.

Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky
Dne 18. června se uskutečnilo jednání ohledně technického řešení dalších dvou napojení Prahy 19 a Prahy
14 (Kbely–Černý Most a Kbely–Hloubětín). Výstupem je studie MČ Praha 14, která by měla být na podzim
2013 rozpracována do fáze projektu dopravního značení s drobnými stavebními úpravami.
Na cyklostezkách byly doplněny tabule s výzvou k ohleduplnosti cyklistů a chodců.
Usnesení č. 279/07/OŽPD – Kontrolní den PAL
Nové jednání se konalo 14. června. Zápis je v příloze.
Dále byl zpracován monitoring podzemní vody v domovních studnách městské části v souvislosti se
znečištěním areálu PAL – viz. příloha.
usnesení: Rada
ukládá OŽPD informovat všechny majitele nemovitostí v zasaženém území o kontaminaci a varovat před
použitím vody pro pití, dále OŽPD
dořeší, které ze studní se dají použít na zalévání. Rada dále
ukládá OŽPD provést zjištění kontaminace políček a potoka v lokalitě Semčická
Usnesení č. 1077/2010/OŽPD – Omezení průjezdu nákladních vozidel
Městská policie provedla kontrolu průjezdu nákladních vozidel přes zástavbu Kbel. Viz. dopis v příloze.
Starosta požádal odbor dopravy HMP o zaslání vzoru výjimek HMP pro vjezd těžké nákladní dopravy na
území HMP, které platí i v MČ Praha 19.
usnesení: Rada
ukládá městské policii dvakrát do měsíce provést akci pokutování nákladních vozidel při vjezdu do MČ
Praha 19 a jako první stanoviště určuje bývalou zastávku autobusu č. 185 Letecké opravny
Usnesení č. 33/2010/OŽPD – Midilinka
Aktuální stav řešení MHD. Dopis čtyř starostů ke zprovoznění městské železniční linky S31 byl odeslán dne
18. června primátoru H.. Dosud nepřišla odpověď.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD – Projekt naučných stezek ve Kbelích
Projekty probíhají. Shromažďují se podklady, před dohotovením je informační tabule k další kapličce.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 371/12/OMIBNH – projekt „MKC“
V příloze předkládáme právně prověřené smlouvy s firmou Gamatel a to smlouvu o smlouvě budoucí k
umístění inženýrských sítí a smlouvu o užívání části pozemku p.č. 850/10 o výměře 2,27 m2 a části pozemku
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p.č. 850/1 o výměře 0,11 m2 jako parkoviště, které jsou nutné k žádosti o stavební povolení. Projekční
kancelář dokončila a odevzdala tendrovou dokumentaci a následně podáme žádost o stavební povolení.
usnesení : Rada
bere na vědomí a
pověřuje starostu podpisem výše uvedených smluv.
Usnesení č. 509/2012/OŽPD/star. – Údržba zeleně a veřejných ploch
Proběhl kontrolní den s kompletní kontrolou stavu travnatých ploch na území MČ. Konkrétní připomínky,
pokud vyvstanou, jsou odesílány písemně. Plánuje se další kontrolní den.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 578/2012/OT – Komise pro kroniku a historii
Nové jednání komise se konalo 12.6.2013, komise se zabývala závěrečným návrhem textu zápisu do Kroniky
za rok 2012, včetně samostatné obrazové přílohy. Zápis bude předložen na další jednání radě ke schválení.
Letopisecká setkání na úřadě budou pokračovat v září.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 668/13/OŽPD - Nákup vozidla pro přepravu kontejnerů a kontejnerů za účelem svozu
bioodpad
Žádost byla předána včetně všech požadovaných dokumentů, MČ čeká na rozhodnutí státního fondu ŽP
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán (Územní plán hl.m. Prahy)
Na 10.7.2013 svolal starosta schůzku předsedů komisí, které se zúčastnili p. P., Mgr. Š., Ing. Š., Ing. K., Ing.
O.. Byly jim předány materiály k nově zpracovávanému územnímu plánu a obecným technickým
požadavkům na výstavbu v hl.m. Praze a zároveň byli požádáni o projednání v jednotlivých komisích s cílem
zapojení co nejširší veřejnosti k získání návrhů následné podoby městské části. Tyto návrhy by měly být do
½ srpna předány komisi výstavby.
Usnesení: Rada
bere na vědomí informaci
Usnesení č. 685/12/OŽPD - Konečná autobusové linky č. 185 – obratiště
Projektant zpracoval dvě varianty obratiště pro místní šetření, které proběhlo 11. července. Po dokončení
bude studie předložena k projednání Komisi dopravy a následně Radě.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 697/12/OŽPD – Pěší doprava
Na ODA MHMP byla zaslána PD zabezpečení přechodu pro chodce Huntířovská s požadovanými drobnými
úpravami.
Komise dopravy zahrnula do připomínek k Metropolitnímu plánu i pěší trasy.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 760/13/místostar. - Dovybavení kuchyně MŠ Albrechtická
Po rozšíření kapacity budovy mateřské školky Albrechtická o další třídu je potřebné také zkapacitnit kuchyň.
Ve spolupráci s vedoucí školní jídelny byly osloveny 4 firmy a obdrželi jsme 2 závazné nabídky + 1
internetové. Provedly jsme posouzení a konzultaci s firmami a vybraly jsme firmu Miko, která nabídla nejen
stejný druh zařízení, které nyní užívají (konvertibilita gastronádob) také nejvíce doplňkových nádob a v
neposlední řadě i komplexní zajištění přepojení instalace, zapojení včetně revizních zpráv.
Nabídky v příloze.
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usnesení : Rada
ukládá vnitřnímu auditu prověřit zadání nabídek, nabídkové ceny a v případě jakékoliv pochybnosti obeslat
další tři firmy.
Usnesení č. 762/2013/OT - Žádost o dar ve formě provedení nátěru plotu kbelského kostela
Pan farář J. správce římskokatolické kvazifarnosti kostela Sv. Alžběty - Kbely se obrátil na p. starostu s
žádostí o pomoc týkající se natření plotu kolem kostela. Příloha č. 4
V současné době nemá tato farnost na tuto práci prostředky.
Tajemník v této věci informuje Radu, že předběžně jednal s ověřenou kbelskou firmou M. (která vyhrála
poptávkové řízení na práce na kbelském hřbitově). Firma nabízí provést následující práce:
- obroušení plotu
- nátěr základní barvou
- vrchní nátěr kvalitní kladívkovou barvou Hammerite
Firma nabízí provedení těchto prací za celkovou cenu 22.440,-Kč.
Tato částka bude poskytnuta z položky Dary a propagace MČ.
usnesení: Rada
souhlasí s darem ve formě provedení nátěru plotu kbelského kostela v částce 22.440,-Kč, který provede
firma M. dle své nabídky.

63. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 7.8.2013
Na tomto zasedání rada přijala 8 nových usnesení.

Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že aktuálně byly realizovány přednášky lektora J. s názvem „Seminář
pro rodinné příslušníky a partnery osob, závislých na alkoholu, dalších návykových látkách a hře“, ve
spolupráci s KRC také workshop lektora K. „Podnikání na/po mateřské“ a přednáška lektora D. s názvem
„Jak zbytečně nepřijít o řidičský průkaz“, přičemž po dobu celých prázdnin probíhá projekt Kbelského
letního kina.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 349/12/místostarosta/OT/OŽPD – Projekt naučných stezek ve Kbelích
Tajemník informuje radu, že byla instalována nová informační tabule ke kapličce č. 17 umístěná před
vjezdem na parkoviště k Leteckému muzeu Kbely. Tato kaplička dosud stojí na vojenském parkovišti,
kaplička by si zasloužila také rekonstrukci. Připravují se další tabule ke kapličkám. V příloze (příloha 3) text
tabule a fotografie umístění.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu
žáků
Po schůzce s primátorem hl. m. Prahy, pan starosta spolu s místostarostkou navštívili prvního náměstka J.
Vávru a předložili mu genezi žádostí spolu s argumentací. Zároveň nastínili řešení nové budovy. Ze strany
pana náměstka bylo přislíbeno řešení ohledně financování letošních nákladů na projektování a v příštím
období pak možnost dotace na výstavbu nové budovy. Pan starosta zároveň prezentoval naši připravenost
podílet se vlastními zdroji na této důležité investici.
usnesení : Rada
bere a vědomí.
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Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán (Územní plán hl.m. Prahy)
Dne 24.7.2013 se Ing. P. zúčastnila jednání na URM, kde se konal tzv. informační workshop. Byly předány
mapové podklady stávajícího stavu městské části (letecký snímek, mapa ulic, platný územní plán, ..), mezi
kterými je i „mapa lokalit“, kterou má městská část projednat a případně připomínkovat. Tento materiál
bude projednávat komise výstavby na svém jednání dne 7.8..
URM bude i nadále práce na návrhu metropolitního plánu průběžně projednávat s městskou částí. Další
takové jednání bude na podzim 2013. Vlastní návrh metropolitního plánu by měl být předložen ke
konečnému projednávání zhruba za 1 rok, tedy na podzim 2014.
Na přelomu 09-10/2013 budou městské části přeloženy k projednání nové obecné technické požadavky na
výstavbu v hl.m.Praze (OTPP). Starosta předložil radě informaci ze setkání starostů MČ Praha 9, 19, 18,
Čakovic a Vinoře, kterou společně řešili shodné průsečíky k metropolitnímu plánu i k OTP.
usnesení: Rada
bere na vědomí informaci
ukládá komisi výstavby projednat „mapu lokalit“ a výsledky projednání předložit radě
Usnesení č. 685/13/OŽPD – Konečná autobusové linky č. 185 – obratiště
Projektant projednal varianty obratiště s OŽPD a dopravní policií. Čeká se na zbylá stanoviska správců sítí.
Po dokončení bude studie předložena k projednání Komisi dopravy a následně Radě.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 713/13/místostar. – Navýšení kapacity ŠJ Kbely
Po jednání s gastroarchitektem vyplynula povinnost rozšíření kapacity mytí nádobí. Po zpracování
konkrétního návrhu, budeme znát finanční náročnost.
Na základě společných jednání a pana ředitele ZŠ H., bylo zvoleno řešení nákupu nové myčky a úpravy
vedení elektroinstalace v hodnotě cca 200 tis. Kč. Po dohodě s panem ředitelem bude základní škola akci
financovat z vlastního fondu investic.
usnesení : Rada
bere na vědomí.
Usnesení č.720/13/ OMIBNH - Přeložka plynovodních přípojek Bakovská
Zakázka na zhotovení plynových přípojek byla dokončena a předána bez vad a nedodělků v odpovídající
kvalitě.
usnesení : Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 736/2013/PR – Vznik dětského hudebního-pěveckého sboru ve Kbelích
Dětské hudební studio Čmelda bylo seznámeno s usnesením Rady ohledně schválení užívání prostor staré
hasičárny, které jsou dle jejich sdělení pro tuto činnost dostatečné, kvitují i přítomnost klavíru. Dohoda
proběhla i s ostatními sdruženími obývajícími prostory. Vhodné dny na kurzy připadají na pondělky a středy.
Nyní plánujeme společnou schůzku a poté v měsíci září i nábor dětí za spolupráce se ZŠ Kbely. Dle
přihlášených dětí (dle věkových kategorií) a jimi vybraných termínů se poté kroužky zrealizují. (viz mail od
zástupkyně DHS Čmelda v příloze č. 1)
usnesení: Rada
Usnesení č. 737/2013/PR – KBELSKÉ POSVÍCENÍ
Tvoří se program posvícení, návrh předložíme po projednání na komisi kultury v nejbližším termínu.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 749/13/OMIBNH - Prodej nemovitostí Slovačíkova 400
Záměr prodeje budovy č.p. 400, pozemků p.č. 1784/1, 1784/2, 1784/3, 1785/1 a budovy bez č.p., stojící na
pozemku p.č. 1784/3 pro společnost VŠTVS Palestra s.r.o. za kupní cenu 25 000 000,- Kč byl řádně vyvěšen.
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V termínu do 6.8.2013 byla doručena jediná žádost o koupi uvedeného nemovitého majetku a to žádost
VŠTVS Palestra s.r.o. za cenu 25 000 000,- Kč.
usnesení : Rada
souhlasí s nabídkou VŠTVS Palestra s.r.o. a
ukládá OMIBNH předložit právně prověřenou kupní smlouvu na nejbližším jednání ZZMČ.
Usnesení č. 764/2013/PR – I. KBELSKÉ ROCKOVÁNÍ
Probíhá organizace, medializace a další přípravy akce. Schůzka všech účastnících se je domluvena na
22.8.2013 od 19h v zasedačce hlavní budovy radnice.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 768/13/OMIBNH - Pozemky p.č. 650/1 a 650/2 k.ú. Kbely
S ohledem na velmi komplikovaný a nepřehledný spor, týkající se pozemků p.č. 650/1 a 650/2 je konečným
řešením transparentní prodej těchto pozemků. V souladu se všemi právními předpisy je nutné nejprve
vypovědět stávající nájemní smlouvu a po proběhnutí výpovědní lhůty prodat uvedené pozemky formou
veřejné transparentní dražby, provedené nezávislou odbornou firmou.
usnesení : Rada
vypovídá nájemní smlouvu č. NPOZ/16/10/OMIBNH/2010 - Nouzov, uzavřenou dne 8.12.2010,
pověřuje starostu podpisem výpovědi,
ukládá OMIBNH zaslat prokazatelně výpověď nájemci včetně upozornění na další postup po skončení
výpovědní lhůty a
předložit na nejbližší jednání ZZMČ záměr prodeje těchto pozemků formou veřejné dražby.
Usnesení č. 769/2013/Bezp.řed. - Projekt kbelské internetové televize
Bezpečnostní ředitel předkládá Radě k uvážení projekt kbelské internetové televize. Projekt vytvořený
v rámci Žurnalistického klubu Nízkoprahového centra aktivit Městské části Praha 19 předpokládá vznik
internetové stránky, která bude sdružovat videopříspěvky jako upoutávky, pozvánky reportáže z Městské
části Praha 19.
Reportáže žurnalistického klubu a televize Metropol z kbelských kulturních, společenských či sportovních
akcí, dále také z aktivit občanských sdružení a škol, školek či případně kbelských firem by byly řazeny do
systematického vysílání a veřejně šířeny prostřednictvím k tomu účelu zřízených internetových stránek,
potažmo sociálních sítí, a dále také prostřednictvím televizorů umístěných v budově kbelské radnice.
Webová stránka kbelské televize (zamýšlený grafický vzhled viz příloha) předpokládá možnost RRS čtečky,
která umožňuje okamžitě informovat uživatele internetu o vložení nového příspěvku do vysílání, archivu,
který umožní uživateli procházet předchozí vložené reportáže. V tomto ohledu se očekává další rozvoj
funkcionalit dle objektivní účelnosti.
Aktuální náklady spojené se zřízením a provozem kbelské televize do konce roku 2013 jsou rozepsány v níže
uvedeném přehledu:
materiální vybavení kamerovou a zvukovou technikou .................
45 tis. Kč
zřízení, realizace a provoz webových stránek ................................
9 tis. Kč
zajištění spolupracovníků v rámci dohod o provedení práce .........
37 tis. Kč
usnesení: Rada
schvaluje projekt kbelské internetové televize a
schvaluje zvýšení výdajů rozpočtu v paragrafu 3541 o částku 91 000,- Kč
ukládá bezpečnostnímu řediteli zahájit provoz KBELY.TV do 01.10.2013
Usnesení č. 770/2013/Bezp.řed. – Kamerový systém lokality Pod Nouzovem, Herlíkovická
Bezpečnostní ředitel předkládá Radě k uvážení přípravu projektu kamerového zabezpečení veřejných
prostranství lokality ulic Pod Nouzovem a Herlíkovická, která dle svodek Městské policie hl. m. Prahy
dlouhodobě vykazuje zvýšené procento protiprávních skutků, a to zejména v oblasti motorových vozidel.
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Vzhledem k dobré zkušenosti z roku 2011, kdy MČ Praha 19 získala dotaci 1 304 000,- Kč na kamerový
systém Centrálního parku Kbely, bezpečnostní ředitel navrhuje Radě zapojit se do “Krajského programu
prevence kriminality hl. m. Prahy 2014“ s žádostí o investiční dotaci na předmětnou kamerovou ochranu.
Dle předchozího projektu se jeví, že v případě úspěšné žádosti o dotaci by kamerový systém byl hotov
v termínu srpen – září 2014.
V rámci koncepce dotačního titulu je nutno zpracovat studii proveditelnosti a technický projekt.
usnesení: Rada
ukládá EO doplnit po dohodě s BŘ záměr kamerového systému do požadavků na investici od HMP na rok
2014 avšak pro lokalitu se zvýšeným náporem trestné činnosti a bezdomovectví, pití alkoholu na veřejnosti
a zvýšené riziko drogových závislostí.
ukládá bezpečnostnímu řediteli zadat studii proveditelnosti, zpracovat předmětnou dotační žádost a podat
ji ve stanoveném termínu v lednu 2014 na MHMP,
schvaluje vzhledem k potřebě zpravování studie proveditelnosti a technického projektu zvýšení výdajů
rozpočtu v paragrafu 5212 o částku 29 000,- Kč a
zmocňuje starostu k podpisu dotační žádosti do Krajského programu prevence kriminality hl. m. Prahy 2014
Usnesení č. 771/2013/Bezp.řed. - Odcizení bronzové desky
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že v průběhu měsíce května/2013 byla odcizena bronzová pamětní
deska „Bojovníkům za svobodu a demokracii“ umístěná v lokalitě parku při ulici Mladoboleslavská a
kolejiště (viz. fotodokumentace). Šetřením policie nebyla osoba pachatele ani odcizená deska nalezena.
Bezpečnostní ředitel aktuálně rozeslal poptávku na výrobu nové desky z plastu s bronzovým designem a její
instalaci na místě odcizení, která by odcizenou desku nahradila.
Předpokládaná objednávka by pak byla na dvě tyto desky (umístěnou a náhradní), přičemž forma na odlití
případně dalších desek by se stala také majetkem MČ Praha 19.
usnesení: Rada
bere na vědomí.

64. mimořádném zasedání Rady MČ Praha 19 dne 27.8.2013
Na tomto zasedání rada nepřijala žádné nové usnesení.

Usnesení č. 109/11/OŽPD – Dotace na komunální techniku
MČ prostřednictvím mandatáře vyzvala vítěznou firmu Farid Comercia s.r.o. k zaslání kupní smlouvy na
dodávku zametacího stroje podepsané ze strany dodavatele. Smlouva byla doručena dne 23.8.2013.
Usnesení: Rada
konstatuje, že znění doručené kupní smlouvy podepsané dodavatelem odpovídá zadávací dokumentaci pro
výběrové řízení,
souhlasí s uzavřením této kupní smlouvy na dodávku zametacího stroje JONSTON C 201 za cenu 2 148 000
Kč bez DPH a
pověřuje místostarostu Ing. V. O. podpisem této smlouvy.

65. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 11.9.2013
Na tomto zasedání rada přijala 21 nových usnesení.

Usnesení č. 668/98/OŽPD – Čerpání investičních prostředků OMI (r. 2009)
Jednání OMI se nekonalo.
usnesení: Rada
konstatuje a to s velkou nelibostí, že po dobu min. dvou let je tento bod takřka zbytečný, protože žádné
investiční prostředky nejsou ve prospěch MČ ze strany HMP disponovány.
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Usnesení č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky
Byl zpracován geometrický plán na oddělení pozemku budoucí cyklostezky Mladoboleslavská (2.etapa)
z pozemku p. č. 1917/1 firmy KB – BLOK systém, s. r. o. Projekt cyklostezky je koordinován s projektem
nového oplocení areálu KB – Blok.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 33/2010/OŽPD – Midilinka
Aktuální stav řešení MHD. Radní P. odpověděl dne 6. srpna na dopis čtyř starostů ke zprovoznění městské
železniční linky S31. Navrhuje, aby si městské části zajistily financování linky samy. Organizace ROPID
k tomu sděluje, že problém financování pražské dopravy je systémový a nelze řešit drobnými škrty, protože
v roce 2014 po zprovoznění tunelu Blanka a metra A do Motola stejně vzrostou provozní náklady o několik
set milionů Kč a zhruba 12 milionů na městskou železnici je ve srovnání s tím nepatrná částka. Organizace
ROPID doporučuje zahájit jednání s náměstkem primátora V.. Dopis v příloze.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
ukládá sekretariátu starosty zveřejnit tento dopis a zvýraznit jeho závěrečnou část a
ukládá místostarostovi Ing. O. uvést k němu krátký komentář.









Usnesení č. 41/10/OŽPD – Komise dopravy
Nové jednání komise se nekonalo.
Dle požadavku RMČ bylo provedeno poptávkové řízení na přístřešek zastávky MHD Sovenická v Semilské
ulici. Poptávka zahrnovala přístřešek v následujících parametrech:
Přístřešek bez bočnic kvůli zachování průchozího profilu chodníku
Délka přístřešku minimálně 3 metry
 Bez výplně zadní stěny (přístřešek se nachází u zdi), variantně výplň z bezpečného
materiálu
Povrchová úprava žárový zinek
Byly doručeny čtyři nabídky prodejců (ceny bez DPH):
Urbania, s. r. o.,
bez zadní výplně
54 170,Kč,
se zadní výplní z bezpečnostního kaleného skla 64 678,- Kč
Pontte.cz
bez zadní výplně
62 614,Kč,
se zadní výplní z bezpečnostního skla
71 350,- Kč
Deta spol s.r.o.,
bez zadní výplně
63 270,Kč,
se zadní výplní z polykarbonátu
70 250,- Kč
Kovyb s. r. o.,
bez zadní výplně
45 300,Kč,
se zadní výplní z bezpečnostního skla
54 500,- Kč
OŽPD doporučuje vybrat nabídku firmy Kovyb s. r. o. za částku 45 300,- bez DPH ve variantě bez zadní
výplně přístřešku. Nabídky a vizualizace v příloze.
usnesení: Rada
souhlasí a doplňuje poptávku o zadní výplň přístřešku od firmy Kovyb,
souhlasí a pověřuje vedoucí OŽPD podpisem objednávky s firmou Kovyb. A dále v návaznosti na 24.
zasedání Komise dopravy dne 15. 5. 2013 a 61. zasedání RMČ dne 13. 6. 2013
ukládá OŽPD předložit podklady ke vstupu do Asociace měst pro cyklisty na zářijové ZZMČ.
Usnesení č. 109/11/OŽPD – Dotace na komunální techniku
Byla uzavřena smlouva na dodávku zametacího stroje a kompletují se podklady pro předání na SFŽP o
uznání dotace.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 186/11/OKS – Multifunkční srub v Centrálním parku Kbely
1. Ve smyslu úkolu z usnesení rady č. 63, zadal tajemník žádost advokátní kanceláři o právní stanovisko zda
při výstavbě Srubu v Centrálním parku je zapotřebí postupovat podle Zákona o zadávání veřejných zakázek
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– z tohoto stanoviska vyplývá, že pokud by práce prováděli různí dodavatelé (což je možné), tak se
jednotlivé částky sčítají. Pokud by tyto práce překročily částku 3 mil. (bez DPH), je nutné postupovat dle
Zákona o veřejných zakázkách. (příloha č. 1)
2. Na poradě vedení MČ P19 dne 15.8.2013 bylo rozhodnuto o změně dispozic stavby. Z toho důvodu byla
zpracována studie č. 5, (příloha č. 2)
3. Ve smyslu právního stanoviska byl zadán kontrolní rozpočet na celkovou stavbu, výsledná částka
nepřekročí 3 mil. (bez DPH), (příloha č. 3)
4. Dále byl zpracován kontrolní rozpočet na hrubou stavbu – vypočtena částka 1.847.000 Kč (bez DPH),
(příloha č. 4)
5. Zadali jsme nové poptávkové řízení dle Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
(směrnice schválená usnesením Rady MČ Praha 19 č. 531/12/OT na svém
41. zasedání dne 18.09.2012) s následující výsledkem (příloha č. 5):
a.
fi. V. R.,
1.792.000,- Kč
b.
fi. YSK s. r. o.
1.840.119,- Kč
c.
fi. AG-PRO s. r. o.
1.852.956,- Kč
d.
fi. Vimstav s. r. o.
1.912.480,- Kč
e.
fi. RETAM s. r. o.
1.936.390,- Kč
6. Projekční kancelář Ačtyřka projekt vybraná usnesením rady č. 63 vzhledem ke změně dispozic stavby
snížila cenu zakázky na projekt srubu:

projektová dokumentace
80.000,- Kč

inženýrská činnost
20.000,- Kč

Celkem
100.000,- Kč (není plátcem DPH) (příloha č. 6)
Smlouva o dílo s výše uvedenou projekční kanceláří byla prověřena a doplněna podle pokynů AK.
7. Firma zhotovitele předkládá detailní popis prací na hrubou stavbu (příloha č. 7)
8. Firma zhotovitele předkládá detailní rozpis prací, za který by byla schopna stavbu dohotovit (příloha č.8)
9. Tajemník ve smyslu výše uvedeného předkládá rekapitulaci na celou stavbu:

Hrubá stavba
Dokončení
Celkem

Bez DPH
1.792.000 +
1.190.735 +
2.982.735 +

DPH
376.320
250.054
626.374

včetně DPH
2.168.320,-Kč
1.440.789,-Kč
3.609.109,-Kč

Z rekapitulace i kontrolního rozpočtu vyplývá, že částka 3 mil. Kč bez DPH nebude překročena.
Jednání Rady se zúčastňuje též Mgr. Ch., který konstatuje, že všechny kroky, které byly provedeny, i ty které
jsou plánovány v souladu s příslušnou právní úpravou.
usnesení: Rada ve smyslu výše uvedeného
1.
vybírá za zhotovitele hrubé stavby srubu firmu s nejnižší nabídkou, tj. f. V. R., IČO: 47107502, která zhotoví
hrubou stavbu dřevostavby za částku 1.792.000,-Kč (bez DPH) a
ukládá tajemníkovi ve spolupráci s AK zpracovat návrh smlouvy o dílo a předložit p.
starostovi k podpisu
2.
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s projekční kanceláře Ačtyřka projekt za cenu 100.000,- Kč a pověřuje
p. starostu podpisem této smlouvy.
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ukládá tajemníkovi ve spolupráci s AK zpracovat návrh smlouvy o dílo a
předložit p. starostovi k podpisu
Usnesení č. 273/11/OT - Aktivizace seniorů
Senioři z klubu důchodců hned začátkem září strávili týden na ozdravném pobytu v penzionu Metuje na
Teplicích nad Metují s mnoha výlety po okolí. Z ostatních aktivit čeká na přihlášené sportovní duše akce v
Čakovicích - s názvem Senioráda v pátek 13.9.2013. Je to sportovní akce protkaná jednoduchými
disciplínami a zúčastní se jí i ostatní týmy seniorů z okolních obcí.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 322/12/BŘ – Preventivní aktivity – Nízkoprahové centrum aktivit
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že projekt Kbelského letního kina proběhl v plánovaném rozsahu, a od
01.10.2013 zahájí řádný provoz všechny provozované kurzy a kluby organizované v rámci NCA.
Nad rámec tohoto byly realizovány či probíhají přednášky lektorky klubu finanční gramotnosti Ing. Š.
„Osobní finance v praxi I.“, „Jak na přijímací pohovor“ a „Hraní hry Cashflow“, které se ve spolupráci s KRC
Cobydup realizují za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, dále pak dne 07.09.2013 v sále
Lidového domu akce Rozloučení s prázdninami (viz příloha – Leták akce), a v prostorech NCA také druhý
ročník turnaje ve Fišerově šachu (viz příloha – Leták akce), Burza samolepek a kartiček pro malé sběratele
(viz příloha – Leták akce), on-line odpoledne s hrou Call of Duty 4 a hrou Trackmania Nation (viz příloha –
Leták akce), či turnaj plně sponzorovaný Asociací stolního hokeje o tréningové kolo ve stolním hokeji
STIGA (viz příloha – Leták akce).
Bezpečnostní ředitel dává Radě na zvážení přijetí sponzorských darů pro účely činnosti NCA, a to v níže
uvedeném rozsahu:
NÁZEV DÁRCE
DAROVANÁ ČÁSTKA
DYTRON
2 000
D. M.
1 000
VIN METAL
1 000
KBELACI.COM
5 00
J. Z.
2 000
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že Nízkoprahové centrum aktivit MČ Praha 19 ve spolupráci se
Sportovním klubem Kbely připravuje na 16.11.2012 sportovní akci s názvem – 14. ročník otevřeného
šachového turnaje 17. listopadu, která proběhne s bohatým doprovodným programem. V tomto smyslu
bezpečnostní ředitel navrhuje realizovat připravovanou sportovní akci ve velkém sále Lidového domu Kbely
i Nízkoprahovém centru aktivit MČ Praha 19.
usnesení: Rada
bere na vědomí a
přijímá sponzorské dary uvedených firem v souhrnné výši 6 500,- Kč a
ukládá vedoucímu EO navýšit o tuto částku rozpočtovou kapitolu 3541 protidrogová prevence a
souhlasí s bezplatným uskutečněním připravované akce ve velkém sále Lidového domu Kbely i
Nízkoprahovém centru aktivit MČ Praha 19.
Usnesení č. 581/2012/OKS-IA – Žadatelé o VFP a o dotace na sociální péči na rok 2013
Interní auditorka informuje radu, že v řádném termínu byla vyúčtována první poskytnutá částka SK Kbely ve
výši 140 tis. Kč. Kontrolou byl ověřen účel čerpání dotace a byly doloženy všechny účetní doklady na tyto
výdaje. Při čerpání dotace SK Kbely postupoval v souladu se smlouvou, byla tedy uvolněna druhá splátka
dotace opět ve výši 140 tis. Kč. Zpráva z kontroly v příloze č. 1.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
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Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu
žáků
Místostarostka opětovně kontaktovala prvního náměstka J. V. s připomenutí, že v září představíme
vizualizaci projektu ZŠ spolu s žádostí o řešení přilehlých pozemků.
usnesení : Rada
bere a vědomí.
Usnesení č. 668/13/OŽPD - Nákup vozidla pro přepravu kontejnerů a kontejnerů za účelem svozu
bioodpadu
Bylo nám doručeno rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu. Nyní běží 6 měsíců na
realizaci. Připravují se smlouvy pro komplexní administraci zadávacího řízení a na dotační management
projektu.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 674/13/OV – Metropolitní plán (Územní plán hl.m. Prahy)
Komise výstavby na svém 32. jednání projednala, na žádost URM, mapu lokalit, kde je naše městská část
vedena jako jedna lokalita, tedy jeden celek. Komise doporučuje odeslat k této mapě následující popis:
-

-

-

-

-

umístění městské části na severní plošině
nejstarší původní zástavba především hospodářskými objekty se rozrostla o rodinné domy, na které
v 50tých letech minulého století navázala výstavba dvou sídlištních celků, která mezi rodinné domy
prorostla. Výstavba rodinných domů dále mohutně pokračovala. V posledních letech byly vystavěny dva
rozsáhlé obytné celky o max. 5ti nadzemních podlažích a to v centrální části a dále v okrajové části směrem
na Čakovice
městská část nemá náměstí, střed je všeobecně vnímán jako okolí radnice, pošty, kostela a
Lidového domu, kde je v současné době připravována výstavba multifunkční budovy
městská část má dobrou technickou a občanskou vybavenost (voda, kanalizace, elektro, plyn,
teplo), předškolní a základní školní vzdělání, obchodní zařízení, služby
na východním okraji je železniční zastávka na trati Praha – Turnov, která je z hlediska příměstské
dopravy atraktivní a poskytuje výhodné spojení s centrem Prahy
městskou částí prochází komunikace Mladoboleslavská, významná pražská výpadovka na východ
lokalita má dobrou vazbu na dálnici D8 a D11 a pražský okruh
v současné době dochází k útlumu ekonomických aktivit – omezování LOMu a PALu
rozvoj bydlení je možný na okraji stávající zástavby s dobrou dostupností stávající infrastruktury,
avšak především škola a školka jsou v současné době na samé hranici kapacity a kapacita čistírny odpadních
vod je zcela vyčerpána (bez navýšení kapacity ČOV není možný další rozvoj celé severní plošiny)
v lokalitě jsou obchody a služby místního významu, v dosahu hromadné dopravy jsou další obchodní
zařízení
zeleň je v lokalitě vhodně umístěna – park ve středové části v okolí potoka Valcha a lesopark směr
Letňany - a především velmi kvalitně udržována
Dále komise výstavby projednala náměty pro zapracování do nového ÚPn, tedy metropolitního plánu,
získané od komise dopravy a zdravotní komise. Po doplnění vlastních námětů doporučuje komise výstavby
v rámci zpracování metropolitního plánu odeslat URM:
v zastavěném území městské části dále nevytvářet plochy pro bydlení, ale zachovat stávající plochy
nerušící výroby a dále rozvíjet plochy zeleně a plochy rekreační
dobudováním komunikační sítě zajistit odklon projíždějící nákladní dopravy mimo obytné části.
Komunikaci Vrchlabská nevyužívat jako hlavní tah a plně ji nahradit komunikací Poslaneckého
zajistit propojení MHD, železniční a cyklo dopravy tak, aby byla zajištěna návaznost a možnost
přestupování. Ze strany hl.m. Prahy splnit finanční požadavky českých drah k zvýšení četnosti spojů
s centrem Prahy
vytvořit samostatný mapový podklad pro pěší trasy a cyklodopravu
dále trváme na připomínkách odeslaných jako připomínky ke konceptu ÚPn dne 9.12.2009
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tyto náměty budou dále doplňovány z poznatků zastupitelů i jednotlivých občanů

-

usnesení: Rada
bere na vědomí informaci o projednání „mapy lokalit“ a námětů pro nový ÚPn
ukládá Ing. P. připravit oba výše uvedené materiály k odeslání na URM
Usnesení č. 685/13/OŽPD – Konečná autobusové linky č. 185 – obratiště
Byla dokončena studie proveditelnosti obratiště. Studie byla rozeslána členům Komise dopravy a bude
projednána na nejbližším zasedání. Organizace ROPID v případě vybudování obratiště zvýší počet spojů
linky 185 do zastávky Zamašská.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 686/2013/BŘ – Veřejně prospěšné práce
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že projekt byl v rámci grantového řízení Úřadu práce ČR schválen a
Městská části Praha 19 má v tomto smyslu k dispozici 10 pracovních míst pomocníků a uklízečů na 12
kalendářních měsíců, která jsou plně dotována částkou 15 000,- Kč, jenž je určena na superhrubou mzdu
prozatím dlouhodobě nezaměstnaného občana, jenž je dle podmínek projektu jako jediný oprávněn obsadit
dotované místo.
Částka na plat pracovníků bude vyplacena z rozpočtu MČ Praha 19, a následně na základě vyúčtování MČ
Praha 19 vrácena z rozpočtu Úřadu práce ČR.
Aktuálně bezpečnostní ředitel přijímá doporučenky z Úřadu práce ČR, z kterých bude vybráno prvních deset
pracovníků na dotované pozice.
Usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 697/13/OŽPD – Pěší doprava
Podle informací z TSK proběhne v září 2013 úprava přechodu pro chodce u Leteckého muzea.
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 728/13/OŽPD Golf Vinoř
K vydání kladného stanoviska požadujeme předložení
1) ověření hydrogeologické situace na lokalitě ( ověření přítomnosti jednotlivých zvodní na lokalitě a jejich
hydraulické poměry, mocnost a kvalita případných izolátorů oddělujících jednotlivé zvodně, využitelná
vydatnost, pasport stávajících vrtů a studní v okolí, atd.)
2) návrh zajištění požadovaného množství vody pro potřeby golfového hřiště - rozmístění jímacích objektů
(lokalizace míst, kde by mohlo dojít k ovlivnění stávajících jímacích objektů), zpracování hydrogeologické
bilance (ověření, zda dlouhodobým využíváním zvolené zvodně nedojde k postupnému poklesu hladiny
podzemní vody ve využívaném kolektoru)
3) ověření případného vlivu projektovaného jímání podzemních vod na vrty a domovní studny v okolí
(lesoškolky, domovní studny ve východní části Kbel a přilehlé části obce Vinoř)
usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 737/2013/PR – KBELSKÉ POSVÍCENÍ
Navrhuji na základě projednání v komisi kultury níže uvedený program posvícení k datu 21/9/2013 (viz leták
k akci).
Předpokládané náklady:
Předpokládaný
Položka/další členění
rozpočet
wc3x

5082

12
zvuk (od 9h-20h) vč. podia - ROMAX
divadlo Kvelb - živá strašidla a legendy na chůdách po parku,
pohádka Otesánek

20000
17000

divadlo Kvelb – představení a animační program - uličnické strašeníSmrtka,Kouzelná Bába, Bezhlavý Kramář-Prodavač hlav
13000
drak 10m vysoký…ohňovka+příběh
10000
Hradní duo
15000
muzika Strašlivá podívaná-večerní produkce
strašidla - průvod, disciplíny-po parku

12000
9000

občerstvení pro organizátory (celý den na akci)
moderátorky-příprava programu
odměny bombony +věcné dary za soutěže
kostýmy

3000
8000
2000
2500

převoz a sestavení stanů, úklid při a po akci
kontejnery na odpad
OSA

3000
3000
3000
125582

usnesení: Rada
souhlasí s navrženým programem i předběžnými náklady akce a
ukládá pracovnici PR zorganizovat tuto akci.
Usnesení č. 749/13/OMIBNH - Prodej nemovitostí Slovačíkova 400
Po schváleném záměru prodeje nemovitostí Slovačíkova 400 na předchozím jednání ZZMČ a následném
zveřejnění tohoto záměru v příloze předkládáme návrh usnesení na nejbližší jednání ZZMČ, tj. návrh na
prodej uvedených nemovitostí a v souvislosti s financováním kupujícího návrh zástavy uvedených
nemovitostí. Dále v souvislosti s financováním kupujícího předkládáme ke schválení smlouvu o úschově
části kupní ceny. Jednání Rady se zúčastňuje též Mgr. Ch., který konstatuje, že všechny kroky, které byly
provedeny, i ty které jsou plánovány v souladu s příslušnou právní úpravou.
usnesení : Rada
pověřuje starostu podpisem smlouvy o úschově,
souhlasí s předloženým materiálem a po jeho schválení ZZMČ
pověřuje starostu podpisem zástavní smlouvy a smlouvy kupní, vše právně prověřené.
Usnesení č. 760/13/místostar. - Dovybavení kuchyně MŠ Albrechtická
Potřebné vybavení realizováno a řádně převzato. MČ následně provede převod majetku formou darovací
smlouvy.
usnesení : Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 768/13/OMIBNH - Pozemky p.č. 650/1 a 650/2 k.ú. Kbely
Výpověď nájmu uvedených pozemků byla prokazatelně doručena, výpovědní lhůta končí dne 30.9.2013. V
příloze předkládáme ke schválení ZZMČ záměr prodeje těchto pozemků formou veřejné transparentní
dobrovolné dražby. Jednání Rady se zúčastňuje též Mgr. Ch., který konstatuje, že všechny kroky, které byly
provedeny, i ty které jsou plánovány v souladu s příslušnou právní úpravou.
usnesení : Rada
bere na vědomí
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Usnesení č. 769/2013/Bezp.řed. - Projekt kbelské internetové televize
Aktuálně probíhá příprava na zahájení provozu KBELY.TV do 01.10.2013.
Usnesení: Rada
bere na vědomí
Usnesení č. 770/2013/Bezp.řed. – Kamerový systém lokality Pod Nouzovem, Herlíkovická
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že dle předchozího usnesení probíhá příprava účasti MČ Praha 19
v předmětném Krajském programu prevence kriminality hl. m. Prahy 2014.
usnesení: Rada
bere na vědomí.
Usnesení č. 771/2013/Bezp.řed. - Odcizení bronzové desky
Bezpečnostní ředitel předkládá Radě grafický souhrn nabídek tří firem, a to ve věci výroby a instalace
v květnu 2013 odcizené pamětní desky „Bojovníkům za svobodu a demokracii“, umístěné v lokalitě parku
při ulici Mladoboleslavská a kolejiště.
Poptávka na výrobu nové desky z plastu s bronzovým designem a její instalaci na místě odcizení, která by
odcizenou desku nahradila, byla zveřejněna dne 15.07.2013, a níže uvedený souhrn obsahuje veškeré
nabídky, jenž BŘ do dnešního dne na zveřejněnou poptávku obdržel.
Předpokládaná objednávka zahrnuje modelaci desky dle fotografie, výrobu dvou kusu desky (umístěnou,
náhradní) a formu pro případné použití do budoucna, včetně dopravy a instalace na místě.
Nabídka firmy
HVH s.r.o.
J. J.
INTERSIGN s.r.o.

Adresa sídla firmy
Horní Kalná 65, Hostinné
Vamberk
LIbušská258/109, Praha 4

cena bez DPH
47 000
32 500
37 200

cena včetně DPH
56 870
39 325
45 012

Po provedeném poptávkovém řízení bezpečnostní ředitel navrhuje realizaci zakázky u firmy Jindřich Janeček
usnesení: Rada
souhlasí výrobou a instalací v popsaném rozsahu a
pověřuje vedoucího OMIBNH podpisem objednávky pro fu. J. J. za celkovou cenu vč. DPH 39 325,- Kč.
Usnesení č. 774/13/OMIBNH - ověření měřičů tepla Kamstrup
Z důvodu ukončení platnosti ověření měřičů tepla Kamstrup o celkovém počtu 37 ks v příloze předkládáme
následující nabídky:
Firma
IČO
Profitherm s.r.o.
28422406
Zkušebna
Mydlovary
s.r.o.
26041863
Ing. J. H.

Sídlo
Praha 10

Cena vč. DPH
153 030,-

Mydlovary
Praha 5

128 250,174 104,-

Doporučujeme přijmout nabídku f. Zkušebna Mydlovary s.r.o..
usnesení : Rada
souhlasí s nabídkou firmy Zkušebna Mydlovary s.r.o. na ověření 37 ks měřičů tepla za celkovou cenu vč.
DPH 128 250,- Kč a
pověřuje ved. OMIBNH podpisem objednávky.

Usnesení č. 782/2013/Bezp.řed. – Mapování vývoje bezdomovectví
Bezpečnostní ředitel informuje Radu, že na základě diskuse v rámci bezpečnostní komise se jeví jako účelné
zmapovat aktuální situaci i dlouhodobější vývoj bezdomovectví v rámci MČ Praha 19.
usnesení: Rada
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souhlasí s vypracováním studie bezdomovectví v rámci MČ Praha 19 a
ukládá OE navýšit kapitolu 5311 – prevence kriminality o náklady spojené s vypracováním předmětné
studie.
Usnesení č. 785/13/OKS, místostar. – Nákup člunu pro SDH Kbely
Při práci a pomoci při letošních záplavách, a to zejména oblasti Radotína, Chuchle a Bráníka vyplynula
možnost vybavit náš SDH mobilním nafukovacím člunem. Nákupem tohoto vybavení stoupne ještě více
mobilita našeho SDH pro případ živelních pohrom.
Předkládáme nabídky :
1. BG Technik CS a.s. - člun honWave T35AE1, motor BF10D3 SHU, přepravní vlek CBS P1M celkem 70.000,Kč,
2. VARI a.s. - člun YAM 430S, motor yamaha F9 9S, přívěs JB PLR4BS 10, celkem 85.000,- Kč,
3. LAVEX.cz - člun honWave T35 AE2, motor T35 AE BF10 za 98.790,- Kč, vlek CBS samostatně např. firma
ESAKO za 28.133,- Kč nebo Navy centrum za 26.000,- Kč, tj. celkem 124.000,- Kč
Při porovnání nabídek preferujeme nabídku mírně použitého člunu honWave se slevou od firmy BG Technik
CS a.s. Nabídky v příloze.
usnesení : Rada
Zve na své příští zasedání velitele SDH k finálnímu rozhodnutí.
Usnesení č. 786/13/OKS, místostar. - Darovací smlouva a o spolupráci s firmou KNAUF
Jako každoročně v rámci dobré spolupráce předkládáme darovací smlouvu a smlouvu o spolupráci, jejímž
obsahem je financování výuky německého jazyka firmou KNAUF v naší základní škole. Firma opětovně pro
letošní rok přislíbila uhradit výuku v plné výši. Návrh smlouvy, která je v příloze, byl zaslán partnerské firmě.
Bez připomínek.
usnesení : Rada s díky
schvaluje darovací smlouvu a smlouvu o spolupráci s firmou KNAUF na výuku němčiny pro školní rok
2013/2014 a
pověřuje starostu jejím podpisem.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Usnesení č. 787/2013/OKS, OT – WC v Centrálním parku
Dne 3.9.2013 oslovil primátor HMP p. starostu žádostí o spolupráci ve věci řešení problému veřejných
toalet, kdy v posledním období vnímá HMP tento problém jako závažný a hledá opatření pro zlepšení stavu.
Na tento požadavek odpověděl primátorovi dne 6.9.2013 p. starosta Ž. s tím, že se touto problematikou již
zabýváme a požádal p. primátora o účelovou dotaci v částce 1 mil Kč.
Na pokyn p. starosty tajemník zadal dne 5.9.2013 zhotovení projektové studie na WC v Centrálním parku.
Dne 9.9.2013 byla projekční kanceláří první studie zaslána a na základě rámcových pokynů p. starosty byla
projednána v pracovní skupině ve složení: ms. Ing. O., ms. Š., taj. N. a ved. OV Ing. P.. Skupina ve studii č. 1
provedla některé změny (zmenšení stavby a možnost vstupu do objektu v případě běžného provozu,
v případě akcí aj.) Tyto změny byly oznámeny projekční kanceláři s tím, ať je zapracuje do studie č. 2.
Studie č. 2 zpracována dne 9.9.2013 (viz příloha č.9)
Tajemník doporučuje Radě zadat zpracování projektu projekční kanceláři Ačtyřka za částku 49.600,- Kč
vzhledem k tomu, že již byla vybrána pro projektové práce u jiné stavby.
Tajemník předkládá Radě kontrolní rozpočet na částku 1.362.000,-Kč bez DPH, cena vč. DPH 1.648.020,-Kč
(viz příloha 10).
Tajemník doporučuje Radě zadat zpracování projektu projekční kanceláři Ačtyřka za částku 49.500,- Kč
vzhledem k tomu, že již byla vybrána pro projektové práce u jiné stavby (viz příloha č.11).
usnesení: Rada
souhlasí se studií č. 2,
bere na vědomí kontrolní rozpočet, Rada dále
souhlasí se zpracováním projektu projekční kanceláři Ačtyřka za částku 49.600,- Kč a
ukládá tajemníkovi zajistit zpracování projektové dokumentace u výše uvedené projekční kanceláře na tuto
stavbu do konce t. r. a
průběžně informovat o postupu prací.
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Usnesení č. 788/2013/PR – SNÍDANĚ V TRÁVĚ
V pořadí čtvrtá oblíbená recesistická akce byla připravena spolu s OS Prima den, foto z akce:
http://marel.praha19.cz/
usnesení: Rada
děkuje všem pořádajícím a zúčastněným.
Usnesení č. 789/2013/PR – NOC PLNÁ HVĚZD II. aneb MAŠKARNÍ PRO DOSPĚLÉ
Připravuje se další zábavná a Kbeláky hojně navštěvovaná akce v LD Kbely v termínu 8.11.2013.
(viz leták k akci).
Předpokládané náklady:
pěvecké vystoupení, překvapení
3500
Moderování včetně přípravy, zajištění soutěží a další zábavy
6000
kostýmy pro organizátory
10000
OSA
2000
PO asistence
1000
Ochranka 2X od 19-4h
4000
šatna od 19-4h
1000
Taneční vystoupení 3profi tanečnice,představení z muzikálu
9000
odměny za soutěže
3000
hud.kapela
12000
DJ na popůlnoční oldies
3600
ZVUKAŘ
3600
OSVĚTLOVAČ
3000
Stoly – příprava
1200
Úklid a hygiena v průběhu akce
1800
obsluha - bary LD
3600
občerstvení pro účinkující
1500
Celkem:
69800
souhlasí s navrženým programem i předběžnými náklady akce a
ukládá pracovnici PR zorganizovat tuto akci.
Usnesení č. 791/13/místostar. – Kompostárna Vinoř
Dne 6.9.2013 obdržela MČ oznámení o schválení zadání návrhu celoměstsky významné změny Z 2836/00
UP SU hl. m. Prahy – zpracování bioodpadu kompostováním na pozemku č. parc. 1578/6 v k.ú. Vinoř.
Rada MČ již na na 59. jednání dne 31.5.2013 (usn. 44/10) vyslovila s tímto záměrem zásadní nesouhlas.
Stanovisko MČ viz. Přiložený návrh dopisu.
Usnesení: Rada trvá na svém negativním stanovisku a
ukládá místostarostovi Ing. O. odeslat dopis, který je v příloze.
Usnesení č. 792/13/místostar. – E-aukce el. Energie a plynu
Firma Terra Group Investment ve spolupráci s MČ uspořádá e-aukci elektriky a plynu pro kbelské občany.
MČ se nebude na zajištění aukce podílet finančně, pouze poskytne reklamní prostor v časopise Kbelák a 2x
sál Lidového domu (v týdnu vždy na cca 1 hodinu).
Usnesení: Rada
souhlasí s poskytnutím prostoru zdarma v našem informačním kanálu (Kbelák) a s bezplatným poskytnutím
sálu Lidového domu za účelem informování kbelských občanů o pořádané e-aukci. Rada tuto akci
pokládá za jasně veřejně prospěšnou.
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66. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 19 dne 18.9.2013
Na tomto zasedání rada nepřijala žádné nové usnesení.

Usnesení č. 546/12/mistostar. - „Obytný soubor Nová Toužimská, Praha 19“ – SKANSKA
Starosta obsáhle informoval Radu o dnešním jednání s ředitelem společnosti Skanska reality a.s. panem M..
Starosta informoval pana ředitele o skutečnosti, že MČ pohlíží na lokalitu jako celek tj. včetně jejího
západního okraje, který patří jinému majiteli. MČ požaduje dohodu obou vlastníků o způsobu propojení
infrastruktury obou částí. Dále byly na schůzce vyjasňovány záležitosti stávající smlouvy o součinnosti mezi
Skanska reality a.s. a MČ. MČ požaduje současnou smlouvu aktualizovat s cílem navýšení příspěvku
společnosti Skanska reality a.s. pro MČ na 20 mil.Kč. Příspěvek by byl účelově vázán na výstavbu nového
pavilonu ZŠ. Ze strany MČ bylo deklarováno, že dle výpočtů, bude více, jak 60% kapacity této nové budovy
ZŠ využíváno dětmi klientů Skanska reality a.s, kteří se nastěhují do nové výstavby. Na tomto jednání
prozatím nedošlo k dohodě, ale obě strany se shodly, že je důležité v jednáních dále pokračovat. Další
schůzka proběhne do tří týdnů.
Usnesení: Rada
berte informaci starosty na vědomí.
Usnesení č. 646/13/místostar. - Výstavba nové části základní školy s cílem umístění dvojnásobného počtu
žáků
Starosta zrekapituloval veškerá jednání s HMP ve věci získání fin. prostředků na výstavbu nového pavilonu
ZŠ. První jednání v této věci bylo s bývalým primátorem S. cca před 14ti měsíci, následovala demografická
studie a další jednání s bývalou radní Ch., která po vystoupení starosty Ž. na Zastupitelstvu HMP veřejně
přislíbila, že celou záležitost bude řešit a zabývat se s ní ve vší vážnosti. Následovalo projednávání ve Výboru
školství, který jednoznačně tuto dostavbu podpořil. Po změně koalice resp. po obsazení všech míst v Radě
HMP zástupci TOP 09 se vyměnil nejen primátor, ale i radní pro oblast školství. Uskutečnilo se jednání
s novou radní pro školství Mgr. Š., následně pak jednání s primátorem PhDr. H. a Mgr. Š. společně, kdy
zástupci MČ předložili veškerou dokumentaci k celé záležitosti a dále rozhodnutí MČ podílet se na celé
stavbě částkou 25 mil., které MČ získá z prodeje budovy v ul. Slovačíkova 400/1. Primátor konstatoval, že
jsme první městskou částí, která je tak připravena a doslova uvedl : "nastavili jste starostům, kteří přijdou
po vás, velmi vysokou laťku, ale přiznávám, že jste první z celé Prahy". Následně na žádost paní radní Mgr.
Š., která požádala o doplnění dokumentace, byly jí další dokumenty obratem poskytnuty (některé již
potřetí). Následovala schůzka u prvního náměstka primátora pro oblast financí J. V.. Při probírání
financování, které bylo značně vstřícné, i pan náměstek konstatoval, naši vysokou připravenost k tomuto
projektu. Zvláště pak ocenil závazek MČ podílet se na stavbě 25 mil., když tato MČ má roční rozpočet včetně
investic 64 mil. V této záležitosti starosta již několikrát upozornil, že zajištění školní docházky v tzv.
dochodové vzdálenosti nebo max. do 3 km je jednoznačně dle školského zákona povinnost obce, tzn.
Hl.m.Prahy. Z toho vyplývá, že MČ dotuje Hl. m. Prahu částkou 25 mil.
Naprosto nepochopitelné je, že po tom všem, MČ na svoji urgovanou žádost nedostala do dnešního dne
žádnou odpověď. V Praze 19 se šíří atmosféra nejistoty o budoucnost dětí, které dnes navštěvují Mateřské
školy. Rada MČ je připravena využít všech prostředků k tomu, aby město tuto záležitost financovalo, jak
vyplývá z jejich zákonných povinností.
Místostarostka podrobně informovala Radu o setkání starostů – zástupců MČ s radní Mgr. Š. a to za
přítomnosti ředitelky financí pí. J., které se konalo dnes od 10:00 v hlavní zasedací místnosti ZHMP.
Paní radní Š. seznámila na úvod všechny zástupce MČ, že je ve funkci 3 měsíce a že od ní nemůžeme nic
zásadního čekat. Takový úvod značně zklamal všechny přítomné, avšak diskuze se i díky vystoupení
místostarostky Š. udržela v rovině, co městské části financují, a co na to dostávají, tzn. jednoznačné
požadavky městských částí vůči HMP by se daly shrnout, že městské části žádají na provoz školských
zařízení celou dotaci ze strany ministerstva školství dle předpisu na jednotlivého žáka. Což navozuje nejlepší
možné řešení vyjmout příspěvek na žáka z dotačních vztahů a zřídit k tomu zvlášť kapitolu či je jinak
saturovat samostatně.
Městská část spíše prosazovala, aby se změna dotačních vztahů v příštím roce spíše než na žáka, týkala
vytvoření investiční rezervy pro městské části pro oblast školství. Tento názor však zůstal menšinový.
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Usnesení: Rada
schvaluje postup místostarostky I. Š. v plné míře tento postup podporuje a
ukládá starostovi učinit dotaz na ministra školství kolik přispívá ministerstvo školství na jednotlivého žáka
obci hl. m. Praha.
Usnesení č. 749/13/OMIBNH - Prodej nemovitostí Slovačíkova 400
Jednatel školy Palestra a zástupce projektanta seznámili Radu se svým plánem na dostavbu budovy školy
Slovačíkova 400/1. Jedná se o dostavbu administrativních prostor v půdorysu současné kotelny. Přístavba
umožní přestěhování vysoké školy do areálu a dodá budově reprezentativní vhled odpovídající významu
vysoké školy. V dlouhodobém horizontu, pak škola plánuje dostavbu vysokoškolské auly.
Usnesení: Rada
vítá tuto informaci, která je jasným důkazem toho, že to co Palestra slíbila, hodlá též naplnit. Objekt bude
po prodeji dlouhodobě využíván pro školské účely, které budou dále rozvíjeny.

